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XXXI. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK  
31. októbra – 6. novembra 2022  

 
LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok  všedný deň  
 Utorok  slávnosť Všetkých svätých, prikázaný sviatok 
 Streda  spomienka na všetkých zosnulých veriacich 
 Štvrtok  sv. Hubert, spomienka 
 Piatok  sv. Karol Boromejský, biskup, spomienka  
 Sobota  sv. Imrich, spomienka 
 Nedeľa  XXXII. nedeľa Obdobia cez rok  
 
BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 31. október 18.00 prosba o dar zdravia pre Gabrielu 

Utorok 1. november   7.00   
  8.30 
10.00 
15.00 

na úmysel 
na úmysel 
za farníkov 
pobožnosť za zosnulých na cintoríne v ZB 

Streda 2. november   7.00 
18.00 

+ za všetky duše v očistci 
+ Ján Kmec  

Štvrtok 3. november 18.00 + Ján Sucha, deti Pavol a Silvia, sestra Angela a rodičia z oboch strán 

Piatok 4. november 17.00 
18.00 

vyloženie Sviatosti oltárnej k prvopiatkovej modlitbe  
prosba o Božie požehnanie pre členov modlitbových ruží 

Sobota  5. november   7.00 + rodiny Salanciová a Hudáková  

Nedeľa 6. november   7.00   
  8.30 
10.00 
19.30 

za farníkov 
+ Jozef Mok, rodičia a st. rodičia z oboch strán a ost. rodina  
prosba o Božie požehnanie pre poľovníkov  
+ manžel Štefan, zať, brat a rodičia  

XXXII. 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) Od 1. do 8. novembra môžeme raz denne získať úplné odpustky v prospech zosnulých. 
Treba nábožne navštíviť kostol alebo cintorín a pomodliť sa Modlitbu Pána a Verím v Boha. 
Okrem tohoto úkonu je potrebné: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie 
(najlepšie v ten istý deň) a akákoľvek modlitba na úmysel Sv. Otca. Samozrejme treba vylúčiť 
aj akýkoľvek všedný hriech. Pristúpiť k spovedi môžete každý deň 30 min. pred sv. omšami. 

3) Tento týždeň máme Prvý piatok mesiaca. Doobeda pôjdeme navštíviť starkých a chorých 
doma a večer od 17.00, počas poklony Sviatosti Oltárnej, budeme spovedať v kostole. 

 

Svätého Pia X. 1, 841 06 Bratislava IV, tel. 0901 909 169, e-mail: kancelaria@farabystrica.sk 

slávnosť Všetkých svätých 

spomienka na dušičky 


