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                                                            Liturgický kalendár: 

Obdobie cez rok 17. október 2021 – 24. október 2021 

 V pondelok je sviatok sv. Lukáša, evanjelistu 

 V utorok je ľubovoľná spomienka sv. Pavla od Kríža, kňaza 

 V piatok je ľubovoľná spomienka sv. Jána Pavla II., pápeža 
 V sobotu je ľubovoľná spomienka sv. Jána Kapistránskeho, kňaza 

 

17.10. 
29. nedeľa 

v roku B   

07.00 hod. 
09.00 hod. 
10.30 hod. 
18.00 hod. 

-  Na úmysel celebranta 
-  Za farnosť  
-  Na úmysel celebranta  
+ manžel, syn, svokrovci a rodičia 

18.10. pondelok  
   07.00 hod.  
   18.00 hod. 

+ Anna 
- Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivetku 
  a ostatných dobrodincov     

19.10. utorok   18.00 hod. 
- Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivetku 
  a ostatných dobrodincov     

20.10. streda 
  07.00 hod. 
  18.00 hod. 

- Za zdravie a Božie požehnanie pre Dávida 
+ manžel Rudolf     

21.10. štvrtok 18.00 hod. + rodičia Mária a Milan 

22.10. piatok 18.00 hod. 
- + manžel Dominik, rodičia Augustín a Mária, starí                  

-    rodičia a synovec Milan 

23.10. sobota 07.00 hod.  + Anna a Karol 

24.10. 
30. nedeľa 

v roku B   

07.00 hod.  
  09.00 hod. 
10.30 hod. 
18.00 hod. 

-  Na úmysel celebranta 
-  Za farnosť  
-  Na úmysel celebranta  
- Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu 

 

 Vo štvrtok bude Eucharistická adorácia od 17.00 hod. Prvej časti adorácie sa 

zúčastňujú aj deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie. 

 Z hľadiska COVID automatu sa v tomto týždni pre bohoslužby v našej Katedrále 

riadime proti epidemickými opatreniami určenými pre oranžovú farbu. 

 Veľká vďaka za pomoc a spoluprácu pri dodržiavaní opatrení (zoznamy 

účastníkov svätých omší) v minulom týždni. 

 Budúcu nedeľu 24.10.2021 je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po svätých 

omšiach bude celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná 

farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná 
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zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete. Za vaše milodary srdečné 

Pán Boh odmeň. 

 Katechézy pre prvoprijímajúcich sú v pondelok a vo štvrtok od 16.30 hod. podľa 

Kalendára pre jednotlivé skupiny a sú vždy zakončené 15 - minútovou adoráciou 

pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Kalendár stretnutí dostali rodičia. Pre 

rodiny prvoprijímajúcich detí budem jedenkrát do mesiaca slúžiť mimoriadnu 

svätú omšu vyznačenú v ich Kalendári, ktorá bude súčasťou prípravy detí a rodín 

na Slávnosť prvého svätého prijímania. 

 Stretnutia birmovancov prvej skupiny budú bývať v utorok od 19.00 hod. 

v pastoračnom centre (minuloroční). 

 Stretnutia birmovancov druhej skupiny budú bývať v stredu od 19.00 hod. 

v pastoračnom centre. 

 Príprava snúbencov v rozsahu 6 stretnutí (1 kurz) býva v pondelok od 19.00 hod. 

Na kurz sa treba prihlásiť vopred, najmenej dva mesiace. Kurzy nasledujú 

kontinuálne.  

 Prosím o modlitby za prvoprijímajúce deti a ich rodiny, za birmovancov a ich 

rodiny a tiež za snúbencov, ktorí sa pripravujú na sviatosť manželstva. Ide 

o spoluzodpovednosť pri budovaní a posväcovaní našich farností a celej Cirkvi.  

 Ohlášky:  

      Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Dávid Belančin a Ivana Veronika Hajčáková.     

      Prípadnú kánonickú prekážku pre sviatosť manželstva treba oznámiť na farskom    

      úrade. 

 Synoda: „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“ (v prílohe). 
 

 


