
 

Úmysly svätých omší 
Farnosť Sedembolestnej P. Márie 

(12. 9. 2021 -  19.9. 2021) 
 

Dátum Liturgické sviatky Čas Úmysly Svätých Omší 

Nedeľa 
24. nedeľa 

v cezročnom 
období 

8:30 Margita a Rudolf Hanes a + synovia 

11:00 
rodičia Mária a Anton, bratia Boris, 

Ladislav a Petra 

18:00 za veriacich 

Pondelok 

Sv. Jána 
Zlatoústeho 

biskupa a učiteľa 
Cirkvi 

spomienka   

18:00 + z rod. Hlaváčikovej a + starí rodičia 

Utorok 
 

POVÝŠENIE  
SV. KRÍŽA 

sviatok 
18:00 + rodina Výbošťoková a Talapková 

Streda 
 

SEDEMBOLESTNEJ 
PANNY MÁRIE  

slávnosť 

8:30 
za dary DS pre nášho pána farára 

Vladka 

11:00 
+ rodičov Štefániu a Mariana 

Hrmových 

18:00 
+ rodičov Jozefa a Teréziu, ich 

rodičov a starých rodičov 

 Štvrtok 
 

Sv. Kornela,pápeža  
Cypriána,biskupa 

mučeníkov 
spomienka 

18:00 + rodičov a súrodencov 

Piatok Féria 18:00 
Za BP a ochranu pre Djeby a rodinu 

Lafond 

Sobota Féria   
8:00 + rodinu Gajdošovú 

18:00 
+ rodina Vrtáková, Flímerová, 

Masná, Kundráčová 

Nedeľa 25. nedeľa 
v cezročnom 

období 

8:30 za veriaich 

11:00 
+ Veronika a Ján Úradník, + Vilma a + 

Ondrej Kružlic 

 18:00 
poďakovanie za dožitých 80 rokov 

života a za Z a BP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznamy 

 

 Nachádzame sa v oranžovej fáze covid-semaforu. Usmernenia zostávajú rovnaké. 
Zapisujte sa prosím na zoznam pri vchode, uveďte svoje meno, priezvisko a tel. číslo. 
Dodržujte hygienické pravidlá.  

 Tieto dni máme v našej farnosti misie. Cez týždeň sa bude spovedať 1 hodinu pred sv. 
omšou, v sobotu a nedeľu sa spovedať nebude.  

 Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 4 tento týždeň. Pán Boh zaplať za pomoc.  

 Do konca septembra je možné prihlásiť sa na našej fare pre tých dospelých, ktorí by 
chceli prijať sviatosť krstu alebo sa pripraviť na sviatosť sv. prijímania či birmovky. 
Katechumenát by sme začali od októbra.   

 Dnešnú nedeľu je tradičná zbierka na energie kostola. Pán Boh zaplať za vaše milodary.  

 Dnes 11.9.2021 po sv. omši sa uskutoční v našom kostole  koncert nášho zboru „Regina 
Pacis“, na ktorý vás srdečne všetkých pozývame.  

 Úmysly nahlásené na 14.9.2021 a 16.9.2021 na 8:00 hod v SPM budú odslúžené 
v dolnom kostole PSvK vrámci koncelebrácie.  

 Nácvik detského zboru bude piatok ..... srdečne pozývame.  

 

 

 

 

 


