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Ne 
18.11.2018 

8:00 †   František Škodler a rodičia Ján a Gertrúda 
(v slovenskom jazyku) 

10:00 Za farníkov (v chorvátskom jazyku) 
Po 

19.11.2018 
18:00 †   Alžbeta a Róbert Jankovičovi a ich rodičia  

(v chorvátskom jazyku) 
Ut 

20.10.2018 
18:00 Na poďakovanie a prosba o ďalšiu pomoc 

(v maďarskom jazyku) 
St 

21.11.2018 
18:00 †   Naďa Szabová 

(v latinskom jazyku) 
Št 

22.11.2018 
18:00 Pobožnosť pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 

(v slovenskom jazyku) 
18:30 †   František Bognár (v slovenskom jazyku) 

Pia 
23.11.2018 

18:00 †   Rudolf a ostatní zosnulí členovia rodiny 
z oboch strán (v slovenskom jazyku) 

So 
24.11.2018 

18:00 †   Štefan a Katarína Warenits 
(v slovenskom jazyku) 

Ne 
25.11.2018 

8:00 Za farníkov (v slovenskom jazyku) 
10:00 †   Anna Máliková, manžel Július a syn Mirko 

(v chorvátskom jazyku) 
 
V pondelok je sv. Mechtilda; v utorok je sv. Krišpín, biskup 

a mučeník; v stredu je Obetovanie Panny Márie; vo štvrtok je sv. Cecília, 
panna a mučenica; v piatok je sv. Kliment I., pápež a mučeník a sv. 
Kolumbán, opát; v sobotu je sv. Ondrej Dung-Lak a spol., mučeníci a sv. 
Emília; v nedeľu je slávnosť Krista Kráľa a zároveň je sv. Katarína 
Alexandrijská, panna a mučenica.     

Dnes, 18.11.2018 je v našej farnosti tradičná dobročinná 
Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory 
na výstavbu spoločenskej miestnosti pre 240 ľudí v pastoračnom centre bl. 
Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, ktoré je zamerané na 
preventívnu, formačnú a uzdravujúcu službu pre mladých ľudí. Pán Boh 
zaplať za Vaše milodary! 

Detské sväté omše bývajú v každý piatok. Mali by ich navštevovať 
predovšetkým deti, ktoré pôjdu v roku 2019 na prvé sväté prijímanie. 

 



V sakristii si môžete zapisovať úmysly svätých omší na celý rok 
2018. K sviatosti pokánia môžete pristúpiť vždy po sv. omši. 

 
Všetky farnosti sú pozvané zapojiť sa do koledovania Dobrá novina 

2018. Zodpovedné osoby za koledovanie vo farnosti sú srdečne pozvané 
organizátormi Dobrej noviny na krátke školenie v Dome Quo Vadis na 
Hurbanovom námestí v Bratislave 12.11.2018 od 17.30 hod. 

 
 
 


