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ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

PONDELOK  Pondelok 4. týždňa v Cezročnom období 

30. 
JANUÁR 

 900  
 1800 Poďakovanie za 87 rokov a Božie požehnanie pre rodinu 

UTOROK  Spomienka sv. Jána Bosca, kňaza 

31. 
JANUÁR 

 900  
 1800 Poďakovanie za 70 rokov života 

STREDA  Streda 4. týždňa v Cezročnom období 

1. 
FEBRUÁR 

 900 Za † rodičov, sestru a švagrinú 
 1800 Za živých členov ružencového bratstva a ich rodiny 

ŠTVRTOK  Sviatok OBETOVANIE PÁNA 

2. 
FEBRUÁR 

 900 Za † Viliama, rodičov z oboch strán a sestry Evku a Magdušku 
 1800 Za † Karolínu Kováčovú, manžela Jozefa, rodičov a súrodencov z oboch strán 

PIATOK  Ľubovoľná spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka 

3. 
FEBRUÁR 

 900 Za rehoľné povolania do rehole Bratov Tešiteľov 
 1800 Za † rodičov Jozefa a Annu a starých rodičov z oboch strán 

  1930 Mládežnícka sv. omša 
SOBOTA  Sobota 4. týždňa v Cezročnom období 

4. 
FEBRUÁR 

 900 Na úmysel, ako zmierna obeta a ku cti Panny Márie 
 1800 Za † Františka, rodičov a brata Ondreja 

NEDEĽA  PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

5. 
FEBRUÁR 

 800 Za všetkých členov Kongregácie Bratov Tešiteľov 
 1000 Za † rodičov Vlárskych, brata Jána a starých rodičov z oboch strán 
 1800 Za † manžela Jána Porubca, rodičov z oboch strán a tetu Helenu 

 

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

 V stredu, 1.2.2023, o 17.00 hod. bude v našom kostole stretnutie členov ružencových bratstiev. O 
18.00 hod. bude odslúžená sv. omša s úmyslom za živých členov ružencového bratstva a ich rodiny.  
 

 Vo štvrtok je sviatok Obetovanie Pána. Pri sv. omšiach vám požehnáme sviece. V tento deň je aj 
27. SVETOVÝ DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA. Deň zasväteného života bol ustanovený pápežom 
sv. Jánom Pavlom II. v roku 1997. 
 

 Tento týždeň je tiež 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.  
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 V piatok na spomienku sv. Blažeja, biskupa a mučeníka pri oboch sv. omšiach udelíme požehnanie 
hrdla. 
 

 V sobotu sa po rannej sv. omši pomodlíme sv. ruženec ako zvyčajne na prvú sobotu v mesiaci. 
 

 

 
 
 


