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4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

PONDELOK  Pondelok je spomienka sv. Jána Bosca, kňaza 

31 
JAN 

 900 Na úmysel 

 1800 Za † z rodiny 
UTOROK  Utorok 4. týždňa v Cezročnom období 

01 
FEB 

 900 Za obrátenie synov, vnukov a vnučky s prosbou o Božiu pomoc pre celú rodinu 

 1800 Za živých členov ružencového bratstva a ich rodiny 
STREDA  Streda je sviatok Obetovanie Pána (Hromnice) 

02 
FEB 

 900 Za † manžela Štefana a rodičov z oboch strán 

 1800 Za † mamu Karolínu a starých rodičov 
ŠTVRTOK  Štvrtok je ľubovoľná spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka 

03 
FEB 

 900 Za rehoľné povolanie do rehole Bratov Tešiteľov 

 1800 Za † Emíliu (ročná) 
PIATOK  Piatok 4. týždňa v Cezročnom období (prvý piatok) 

04 
FEB 

 900 Na úmysel ako zmierna obeta k úteche Božského Srdca Ježišovho 

 1800 Za † Jána Porubca a manželku Máriu 
  1930 Mládežnícka sv. omša 

SOBOTA  Sobota je spomienka sv. Agáty, panny a mučenice 

05 
FEB 

 900 Za všetkých členov Kongregácie Bratov Tešiteľov a ku cti Panny Márie 

 1800 Za † manžela Vladimíra, švagrinú a jeho rodičov 
NEDEĽA  5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

06 
FEB 

 800 Na úmysel blahorečenia zakladateľa Kongregácie Bratov Tešiteľov Jozefa Litomiského 

 1000 Za † rodičov a starých rodičov z oboch strán a švagrinú 
 1500 Na úmysel 
 1800 Za † rodičov, prarodičov a tetu Annu 

 

 Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi milodarmi na kostol. Za všetky vaše milodary a modlitby vám 
vyslovujeme „Pán Boh vám to odmeň“.  
 

 V utorok, 1.2.2022, o 17.00 hod. bude v našom kostole stretnutie členov ružencových bratstiev. O 18.00 
hod. bude odslúžená sv. omša za živých členov ružencového bratstva a ich rodiny. 
 

 Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Sv. spoveď bude v našom kostole každý deň 20 minút pred rannou 
sv. omšou a pred večernou sv. omšou od 17.30 hod. až do vtedy, kým bude treba a budeme mať ľudí čakajúcich 
na spoveď. 
 

 V piatok, ako každý prvý piatok v mesiaci, sa pomodlíme krížovú cestu pred rannou sv. omšou o 08.15 hod. 
Najsvätejšia Oltárna Sviatosť bude vystavená v kostole po rannej sv. omši, približne o 10.00 hod. O 
15.00 hod. sa pomodlíme Korunku Božieho Milosrdenstva. Adorácia počas celého dňa až do večernej sv. 
omše bude prebiehať v kostole. Adoračná kaplnka bude v tento deň zavretá.  
V sobotu sa po rannej sv. omši pomodlíme sv. ruženec ako zvyčajne na prvú sobotu v mesiaci. 
 

 V stredu 2. 2. na sviatok Obetovanie Pána (ľudovo nazývaný Hromnice) si kresťania pripomínajú udalosť, 
keď Mária priviedla Ježiša 40 dní po jeho narodení do jeruzalemského chrámu, aby ho zasvätila Bohu Otcovi. 
V katolíckych kostoloch sa v tento deň koná obrad požehnania sviec. Obrad svätenia sviečok je zameraný 
predovšetkým na symbol Krista ako svetla sveta a obety. V tento deň vám požehnáme sviece na oboch sv. 
omšiach. Zároveň je v tento deň aj 26.SVETOVÝ DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA. 
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 Vo štvrtok pripadá spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka. Pri oboch sv. omšiach vám udelíme 
svätoblažejské požehnanie. Toto požehnanie sa spája práve so sviatkom sv. Blažeja, ktorý je uctievaný ako 
ochranca pred chorobami hrdla. 


