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                                                 Liturgický kalendár:  
                                                 

                             Obdobie cez rok  02. október 2022 – 09. október 2022 

 V utorok je spomienka sv. Františka Assiského 

 V stredu je ľubovoľná spomienka sv. Faustíny Kowalskej, panny 

 Vo štvrtok je ľubovoľná spomienka sv. Bruna, kňaza 
Súčasne slávime prvý štvrtok v mesiaci – Deň modlitieb za duchovné povolania 

 V piatok je spomienka Ružencovej Panny Márie 
Súčasne slávime prvý piatok v mesiaci – pozývame pristúpiť k sviatosti zmierenia 

 V sobotu je ľubovoľná spomienka Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu 
 

  02.10. 
   27. Nedeľa 

v roku C 

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

- Za ochranu a požehnanie pri pôrode 
- Za farnosť  
- Na úmysel celebranta 
- Aby slovenský národ zostal verný Pánu Bohu 

03.10.      pondelok 
  07.00 hod. 
  18.00 hod. 

+ Krstní rodičia  
- Za duchovné a fyzické zdravie pre rodinu Markovú 

04.10.       utorok  18.00 hod. + Rodičia 

05.10.       streda 
   07.00 hod. 
  18.00 hod. 

+ Milan 
- Za zdravie a Božie požehnanie pre deti a ich rodiny 

06.10.        štvrtok   18.00 hod. - Za Božiu pomoc a ochranu pre dcéru a vnuka  

07.10.       piatok   18.00 hod. + František a Ivan 

08.10.      sobota   07.00 hod. - Za zdravie a Božie požehnanie pre Denisku 

  09.10. 
   28. Nedeľa 

v roku C 

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

+ Brat Peter 

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

 

 Ukončili sme zapisovanie na prvé sväté prijímanie a na sviatosť birmovania. Ďakujeme 

drahým rodičom za dôveru a spoluprácu a všetkých prosíme o modlitby za deti 

a mladých, ktorí sa budú pripravovať na prijatie oboch iniciačných sviatostí. 

 V sobotu 8.10.2022 po rannej svätej omši bude voľba horliteľov ruží a ďalších 
zodpovedných v Ružencovom bratstve Bratislava – Krasňany. 

 V piatok 07.10.2022 po večernej svätej omši bude upratovanie Katedrály – 1. skupina. 
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