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Liturgický kalendár:
Obdobie cez rok 12. september 2021 – 19. september 2021








V pondelok je spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
V utorok je sviatok Povýšenie Svätého kríža
V stredu je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (v našej
Katedrále bude svätá omša len večer o 18.00)
Vo štvrtok je spomienka sv. Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov
V piatok je ľubovoľná spomienka sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi
V sobotu je ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu

09.00 hod. - Za farnosť
12.09 24. nedeľa
10.30 hod. - Na úmysel celebranta
.
v roku B
18.00 hod. - Poďakovanie za 50 rokov spoločného života
+ Jolana a Juraj
07.00 hod.
- Za upevnenie manželstva a dar dieťatka pre
18.00 hod.
Jozefa a Réku
18.00 hod. - Za porozumenie v rodine
- Za zdravie a Božie požehnanie pre Lucia a
18.00 hod.
Zoru

13.09.

pondelok

14.09.

utorok

15.09.

streda

16.09.

štvrtok

18.00 hod. - Poďakovanie za 17 rokov života Alice

17.09.

piatok

18.00 hod.
- - Poďakovanie za úspešné štúdium Nicolky

18.09.

sobota

07.00 hod. - Za zdravie a Božie požehnanie pre Denisku

09.00 hod. - Za farnosť
19.09 25. nedeľa
10.30 hod. - Na úmysel celebranta
.
v roku B
18.00 hod. + Helena








V stredu bude iba jedna svätá omša a to večer, nakoľko doobeda idem
naším autobusom na svätú omšu so Svätým Otcom pápežom
Františkom.
Vo štvrtok bude Eucharistická adorácia od 17.00 hod.
Prihlasovanie detí a mládeže na prvé sväté prijímanie a na prijatie
sviatosti birmovania je v dňoch od 6. do 17. septembra. Prihlasuje rodič
alebo zákonný zástupca v čase úradných hodín. Je potrebná prítomnosť
dieťaťa.
Pripomínam možnosť vytvoriť živú ružu detí a mládeže a zapojiť sa do
Ružencového bratstva.
Detský a mládežnícky spevácky zbor pozýva nové tváre a pekné hlasy...

