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                               30.1.2023 – 5.2.2023 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:  

Utorok   Sv. Jána Bosca, kňaza – spomienka 

Štvrtok   Obetovanie Pána – sviatok 

Piatok   Prvý piatok v mesiaci (O Najsvätejšom Srdci Ježišovom) 

Sobota   Panny Márie v sobotu - ľubovoľná spomienka 

Nedeľa   PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  

 

Pondelok 17:30 hod. + Štefan Hertely, č. 225 

Utorok   7:00 hod. za posilnenie viery krstných detí, č. 30 

Streda 17:30 hod. za zdravie a Božie požehnanie rodiny, č. 447 

Štvrtok 16:30 hod. 

17:30 hod. 

večeradlo 

za zdravie a B. požehnanie jubilujúceho Martina, č. 418 

Piatok 17:30 hod.   za ctiteľov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 

Sobota   7:00 hod. 

17:30 hod. 

za členov živého ruženca 

+ Peter, č. 604 

Nedeľa 

 

  8:00 hod.   

10:00 hod. 

za veriacich  

za zdravie a Božie požehnanie rodiny, č. 604 

 

 

• Sv. zmierenia: v pondelok od 17:00 hod., v utorok od 6:30 hod., v stredu od 16:30 hod., štvrtok 

od 16:30 hod., piatok od 16:00 hod. 

• V pondelok sv. omša o 17:30 hod. za účastí detí.  

• Vo štvrtok je 27. SVETOVÝ DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA. Zároveň v tento deň 2.2.2023 v rámci 

predpísanej nepretržitej poklony v Spišskej diecéze vás pozývam na celodennú adoráciu 

NAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI OLTÁRNEJ od 8:00 – 17:15 hod. Prosím aby ste sa zapísali do zoznamu, 

ktorý sa nachádza vzadu pod vežou. Na začiatku sv. omše požehnáme hromničné sviece, ktoré si 

nezabudnite so sebou priniesť. 

• Prvý štvrtok v mesiaci -  Deň modlitieb za duchovné povolania.  



• Prvý piatok v mesiaci – navštevovať chorých budem od 8:00 hod.  Pred večernou sv. omšou sa 

členovia živého ruženca spoločne modlia posvätný ruženec a po nej bude výmena ružencových 

tajomstiev.  

• Prvá sobota v mesiaci - fatimskú pobožnosť v sobotu po rannej sv. omši pripraví nasledujúca 

ružencová skupina.  

• Dávam do pozornosti zájazd do Medžugoria v termínoch 9. - 15.7.2023. Prosím vážnych 

záujemcov, aby sa zapísali do zoznamu vzadu na nástenke, nakoľko záujem o zájazd majú ľudia 

z iných farností a voľných miest je už len niekoľko. Cena zájazdu je 235 eur. Bližšie informácie a 

program nájdete vzadu na plagáte.  

• Upratovanie kostola skupina č. 15 (p. Šlebodová, Kupčová, Šeligová, Harabinová, Keselová) 

 


