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XII. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK  

20. – 26. júna 2022  
 
 
LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok  všedný deň  
 Utorok  sv. Alojz Gonzága, rehoľník, spomienka  
 Streda  sv. Ján Fišer, biskup, a sv. Tomáš Mórus, mučeníci  
 Štvrtok  narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť 
 Piatok  slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
 Sobota  spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 
 Nedeľa  XIII. Nedeľa Cez rok – hodová slávnosť  
 
BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 20. jún 18.00 poďakovanie za 25 r. života a úspešné ukončenie štúdií  

Utorok 21. jún  18.00 + Jozef a Mária Jánošoví  

Streda 22. jún 18.00 + Peter a rodičia  

Štvrtok 23. jún 18.00 na úmysel  

Piatok 24. jún 18.00 na úmysel  

Sobota  25. jún   7.00 na úmysel 

Nedeľa 26. jún   8.00 
10.00 
19.30 

na úmysel  
za farníkov  
na úmysel  

XIII. Nedeľa Obdobia  
cez rok - Hodová slávnosť 

 
OZNAMY 

1. Pozývame vás na večernú poklonu Sviatosti Oltárnej. Koná sa v utorky a štvrtky po sv. omši 
do 20.00. V utorky o 19.30 sa modlíme spievané vešpery a vo štvrtky o 19.30 máme meditačné 
piesne a hudbu. Je to príležitosť na tichú osobnú modlitbu.  

2. Zajtra, v pondelok 20. júna Vás pozývame na stretnutie so sýrskou mystičkou Myrnou 
Nazzour, ktorá rozpovie svoje zážitky s Ježišom po sv. omši o 18.00. Po stretnutí budete môcť 
zanechať svoj dobrovoľný príspevok na celé jej dielo.  

3. V sobotu od 10.00 do 16.00 je v Marianke celodenný Festival pre rodiny – je to spojenie so 
Svetovým stretnutím rodín so Sv. Otcom Františkom v Ríme. Konkrétne informácie nájdete 
na nástenke, na digitálnej tabuly pred kostolom a na farskom internete.  

4. V nedeľu o 10.00 budeme sláviť slávnostnú hodovú sv. omšu sv. Petra a Pavla vo farskom 
parku – pravdepodobne nám to počasie dovolí. Na spoločné agapé po sv. omši pozývam 
ženičky priniesť aj nejaké koláčiky či slané. Počas sv. omší bude tradičná hodová ofera. 

5. V júli a auguste budeme mať sväté omše v nedele o 8.00, 10.00 a 19.30 hod. 
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