
3. nedeľa v cezročnom období
(23. – 30. január 2022)

Ne
7:30
9:00
10:30
17:00

3. nedeľa 
v cezročnom období

+ Ondrej Vargic
 + Tivadar és Zita

Za farníkov
Za zdravie a BP pre Helenku, Štefku a Mariku

Po
6:30
16:30
17:30

Sv. Františka Saleského,
biskupa a učiteľa Cirkvi 

Ľubovoľná spomienka 

+ Mária a Martin
+ Mihály család

Poďakovanie Bohu za dar manželstva 

Ut
6:30
16:30
17:30

Obrátenie sv. Pavla,
apoštola

Sviatok

Za zdravie a BP pre rodinu
 + József 

 + Jozef, Katarína, Ján, Mária, Magdaléna

St
6:30
16:30
17:30

Sv. Timoteja a Títa,
biskupov 

Ľubovoľná spomienka

Za zdravie a BP pre rod. Sihelskú
 Janka egészségéért
 + Štefan, Ján, Jozef

Št
6:30
16:30
17:30

Sv. Angely Merici, panny
Ľubovoľná spomienka

Za zdravie a BP pre Ľudmilu
 Patrik és Janka egészségéért
Za zdravie a  BP pre Annu

Pi 6:30
16:30
17:30

Sv. Tomáša Akvinského,
kňaza a učiteľa Cirkvi

Spomienka

+ Jozef Zorvan
 Hukel Magdaléna egészségéért és sikeres

operáciojaért
Za zdravie a BP pre Ľubku s rordinou

So
7:30
8:30
17:00

Za zdravie a BP pre Mišku, Andreja, Leu a Elu
József, Anna, Lenka egészégéért

Za zdravie a BP pre Ľudovíta a Ľubicu 
a ich celú rodinu

Ne
7:30
9:00
10:30
17:00

4. nedeľa 
v cezročnom období

Za zdravie a BP pre rodinu
Hukel Magdaléna egészségéért és sikeres

operáciojáért 
Za farníkov
+ Ľudmila

- Vo štvrtok poklona Oltárnej sviatosti bude od 11:00 h do 1. večernej sv. omše.  
- V piatok o 9:00 h prosím upratovať kostol skupinu A. 
- Na tretiu januárovú nedeľu sa pre potreby kostola vyzbieralo 959,09 Eur. Za každý váš milodar úp-
rimne ďakujeme.  
- Od 12. januára v našom farskom kostole sa riadime covid automatom pre bohoslužby 25 %
kapacity  kostola.  Všetko  je  v režime  OP  –  očkovaní  alebo  prekonaní.  V nedeľu  vysielame  cez
YouTube kanál sv. omšu o 10:30 h z nášho kostola a v čase 11:45 až 12:00 h rozdávame pre tých,
ktorí nemôžu byť fyzicky na sv. omši v kostole sv. prijímanie v rámci individuálne pastorácie.
- Povzbudzujem deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie, aby ak rodičia spĺňajú podmienky OP
režimu a deti do 12 rokov idú podľa rodičov, tak prosím, aby v nedeľu prichádzali na sv. omšu.   
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- Ďakujem našim mladým, ktorí prišli v sobotu rozobrať časť vianočnej výzdoby. 
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