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XXX. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK
24. – 30. októbra 2022
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

všedný deň
všedný deň
všedný deň
všedný deň
sv. Šimon a Júda, apoštoli, sviatok
všedný deň
XXXI. nedeľa Obdobia cez rok

BOHOSLUŽBY
DEŇ

HOD.

ÚMYSEL SV. OMŠE

Pondelok

24. október

18.00

prosba o Božiu pomoc pre zomierajúcich

Utorok

25. október

18.00

prosba o Božie požehnanie pre Maroša a Idu

Streda

26. október

18.00

prosba o B. požehnanie pre rodinu Dzurušovú, Salanciovú a Kuklovú

Štvrtok

27. október

18.00

+ Anna Pospišová (1. výr.)

Piatok

28. október

18.00

+ Jozef Chmela (1. výr.)

Sobota

29. október

7.00

+ rodina Andrašková a Dzurušová

Nedeľa

30. október

7.00
8.30
10.00
19.30

za farníkov
+ rodičia a st. rodičia z oboch strán
+ Pavol, Miroslav a Mária
+ Rudolf a Jozefína Darášoví

XXXI. Nedeľa Cez rok

BOHOSLUŽBY
1) Pozývame na večernú poklonu Sviatosti Oltárnej. Koná sa v utorky a štvrtky po sv. omši
do 20.00. V utorky o 19.30 sa pomodlíme vešpery a vo štvrtky o 19.30 bude meditačná hudba.
2) V noci zo soboty na nedeľu sa mení čas. Hodiny si posúvame dozadu o 1 hod.
3) Pripomínam, že mesiac október je mesiac modlitby sv. ruženca. Pozývam Vás k tejto
modlitbe nielen pred každou sv. omšou, ale aj k tomu, aby ste sa ju spoločne modlili doma,
vo Vašich rodinách. To, čo sa deje na našom Slovensku, jasne ukazuje, že veľmi potrebujeme
Božiu milosť – tak si ju spoločne vyprosujme každý deň spoločne s tými, ktorí sa celý tento
mesiac modlia počas 24 hodín za naše Slovensko.
4) Aj tento rok sa môžeme zapojiť do akcie Sviečka za nenarodené deti. Od budúcej nedele si
budete môcť pred kostolom zakúpiť takúto sviečku – plastová stojí 1€ alebo sklenená 5€.
Podporíme tak riešenia ťažkých životných situácií tehotných matiek a centrá pre rodinu, kde
nájdu pomoc ľudia v núdzi.
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