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VI. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK 
14. – 20. februára 2022 

 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok  sv. Cyril, mních, a sv. Metod, biskup, patróni Európy, sviatok   
 Utorok  všedný deň  
 Streda  všedný deň 
 Štvrtok  7 zakladateľov Rehole služobníkov Panny Márie, spomienka  
 Piatok  všedný deň 
 Sobota  všedný deň  
 Nedeľa  VII. nedeľa Obdobia cez rok  
 

BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 14. februára 18.00 + Pavol a Anna Jandoví, rodičia z oboch strán a ost. rodina  

Utorok 15. februára 18.00 + Katarína  

Streda 16. februára 18.00 + Jozef a Matilda Krajčíroví a st. rodičia z oboch strán  

Štvrtok 17. februára 18.00 prosba o Božie požehnanie a pomoc pre dcéru Ingrid  

Piatok 18. februára 18.00 + Vendelín Bilačič a rodičia z oboch strán  

Sobota  19. februára   7.00 prosba o Božie požehnanie pre vnučku Nellu  

Nedeľa 20. februára   7.00 
  8.30 
10.00 
19.30 

za farníkov  
na dobrý úmysel  
+ Ján Sztanek a Ján Porvažčák – živý prenos cez YOU TUBE  
+ Helena Kotlebová a matka Rozália Nováková  

VII. nedeľa  
Obdobia cez rok 

 

OZNAMY 

1. V predchádzajúcich 12 mesiacoch sa v našej farnosti pripravovalo na krst, sv. prijímanie 
a birmovku 6 dospelých ľudí. Je to veľká radosť, že môžeme takto „spoločne kráčať k Bohu“. 
Tieto sviatosti prijmú na sv. omši o 10.00 v nedeľu 27.2. Pozývam Vás k poďakovaniu 
a k modlitbe k Bohu, aby všetci dospelí v našej farnosti mali všetky tieto sviatosti.  

2. Ako farská rada pripravujeme farské stretnutia na synodálnu konzultáciu, do ktorej sa všetci 
budete môcť zapojiť. Budú to stretnutia pre 10-12 osôb a budú prebiehať v mesiacoch marec 
až jún, nakoľko sa teraz – pri šíriacom víruse omikron – neodporúčajú hromadné podujatia. 
V tomto mesiaci február preto pozývame všetkých k modlitbe za synodu, ktorú nájdete na 
pripravených kartičkách a ktorú si môžete vziať aj so sebou.  
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