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XXXIV. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK  

21. – 27. novembra 2022  
 
 
LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok  obetovanie Panny Márie, spomienka   
 Utorok  sv. Cecília, panna a mučenica, spomienka   
 Streda  sv. Kliment I., pápež a mučeník, spomienka  
 Štvrtok  sv. Ondrej Dung-Lak, kňaz, a spol., mučeníci, spomienka 
 Piatok  sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica, spomienka  
 Sobota  všedný deň 
 Nedeľa  I. adventná nedeľa  
 
BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 21. november 18.00 poďak. za 70 r. manželstva a prosba o B. požehnanie pre rodinu 

Utorok 22. november 18.00 + Milan Bilačič a rodičia z oboch strán  

Streda 23. november 18.00 poďak. pri životnom jubileu a prosba o B. požehnanie pre rodinu 

Štvrtok 24. november 18.00 poďak. pri životnom jubileu a prosba o B. požehnanie pre rodinu 

Piatok 25. november 18.00 + rodičia a brat Ján Polákoví a st. rodičia Polákoví a Drahošoví  

Sobota  26. november   7.00 poďak. pri životnom jubileu a prosba o B. požehnanie a zdravie  

Nedeľa 27. november   7.00   
  8.30 
10.00 
19.30 

za farníkov 
poďak. za 95 r. života a prosba o zdravie a Božie požehnanie  
prosba o dar viery, zdravia a Božie požehnanie  
+ otec Jozef  

I. adventná nedeľa 

 
OZNAMY 

1) Pozývame na poklonu Sviatosti Oltárnej. Koná sa v utorky a štvrtky po sv. omši do 20.00.  
2) V utorok začíname stretnutia „Božie meno je Láska“ o základoch našej kresťanskej viery. 

Stretnutia začínajú o 20.00 vo farskom kostole a budú trvať 1 hod.: 30 min. bude téma a 30 
min. diskusia. Tá istá téma sa zopakuje v nasledujúci štvrtok o tej istej hodine. Pozývame 
všetkých, najmä tých, ktorí ste v tzv. aktívnom veku prehĺbiť si poznanie viery.   

3) Na budúcu 1. adventnú nedeľu na sv. omšiach požehnáme adventné vence, čo si prinesiete. 
A počas sv. omší bude jesenná zbierka na charitu.  

 

 

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


