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V. TÝDEŇ OBDOBIA CEZ ROK 
13. – 19. február 2023  

 
 
LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok všedný deň  
 Utorok  sv. Cyril a Metod, patróni Európy, sviatok 
 Streda  všedný deň 
 Štvrtok všedný deň 
 Piatok siedmy sv. zakladatelia rehole služobníkov Panny Márie, spomienka   
 Sobota všedný deň 
 Nedeľa  VII. nedeľa Obdobia cez rok 
 
BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 13. február 18.00 + František a Zdenka Koreničoví a rodičia z oboch strán  

Utorok 14. február 18.00 prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Antona Timku s rodinou 

Streda 15. február 18.00 + Jaroslav Saxa  

Štvrtok 16. február 18.00 prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa Bujňáka s rodinou 

Piatok 17. február 18.00 + Jozef Polák, Fabián a Mária Režní a ost. rodina  

Sobota  18. február   7.00 + Ladislav Poklemba  

Nedeľa 19. február   7.00 
  8.30 
10.00 
19.30 

na úmysel  
+ Jozef a Mária Belešoví  
za farníkov 
+ rodičia Lenčešoví a Reichwalderoví  

VII. nedeľa Cez rok 

 
OZNAMY  

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 utorok a štvrtok budeme mať stretnutia a diskusie o základoch kresťanskej viery. 
Začneme o 20.00. Tému z utorka zopakujeme vo štvrtok. 

3. Všetkých, ktorí sa zúčastnili synodálnych konzultácií v našej farnosti, pozývame na spoločné 
stretnutie v pondelok 27. februára po večernej sv. omši; ak by sa chcel pridať aj niekto ďalší, 
môže. Budeme sa rozprávať o tom, čo sa udialo v tejto téme od júla minulého roka do týchto 
dní, t. z. do ostatného celoeurópskeho synodálneho stretnutia, ktoré sa konalo v Prahe tento 
týždeň. Naše stretnutie sa začne o 18.45 v našom kostole.  
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