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Liturgický kalendár:
Obdobie cez rok 18. september 2022 – 25. september 2022








V pondelok je ľubovoľná spomienka sv. Januára, biskupa a mučeníka
V utorok je spomienka sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga
a spoločníkov, mučeníkov
V stredu je sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
V piatok je spomienka sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
V sobotu je ľubovoľná spomienka Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu

25. Nedeľa
v roku C

18.09.

07.00
09.00
10.30
18.00

hod. - Za Božiu pomoc pri dôležitom životnom rozhodnutí
hod. - Za farnosť
hod. - Na úmysel celebranta
hod. + babka Oľga

07.00 hod. - Za požehnanie rodiny
18.00 hod. - Za zdravie a Božie požehnanie pre Katku a Juraja rodinou

19.09.

pondelok

20.09.

utorok

18.00 hod. + Manžel, syn a rodičia z oboch strán

21.09.

streda

07.00 hod. - Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru s rodinou
18.00 hod. + Imrich, Mária a syn Marián

22.09.

štvrtok

18.00 hod. - Za Božie požehnanie pre Michala

23.09.

piatok

18.00 hod. + Andrej, rodičia Mária a Andrej

24.09.

sobota

07.00 hod. - Za zdravie a Božie požehnanie pre manželov

07.00
26. Nedeľa 09.00
v roku C
10.30
18.00

25.09.




hod. hod. hod. hod. -

Za ochranu a požehnanie pri pôrode
Za farnosť
Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta

Prihlasovanie mládeže a dospelých na sviatosť birmovania bude 26. a 28.
septembra v úradných hodinách (16.00 hod. - 17.30 hod.).
Prihlasovanie a začiatok kurzu prípravy na sviatosť manželstva bude 26.
septembra po večernej sv. omši. Tento kurz môžu absolvovať aj tí, ktorí ešte
nie sú zasnúbení. Stretnutia kurzu budú každý druhý pondelok po večernej sv. omši.
Kurz je v rozsahu ôsmich dvojhodinových stretnutí. (Teológia a právo manželstva,
zdieľanie manželských párov cez videozáznamy a osobné sprevádzanie snúbencov
resp. jednotlivcov)



V piatok 23.9.2022 po večernej svätej omši bude upratovanie Katedrály – 3. skupina.



V sobotu 24.9.2022 bude o 18.00 hod. slávnostná svätá omša pri príležitosti 133.
výročia kňazskej vysviacky a 158. výročia narodenia infulovaného pápežského
protonotára a otca národa Andreja Hlinku.

