
 

 Upozorňujeme, že z pastoračných dôvodov sa v katedrále spovedať nebude v pondelok celý deň 
a vo štvrtok dopoludnia.   

 Dnes po svätých omšiach sa koná celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku je zvlášť 
obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary 
už vopred srdečné Pán Boh zaplať. 

 Dnes popoludní pred večernou sv. omšou o 17.00 h. sa budeme modliť krížovú cestu 
mučeníkov misií a svedkov viery. Obetujeme ju za misie a misijných pracovníkov.  

 Slovenské misijné hnutie Vás pri tejto príležitosti pozýva na slávenie Misijnej nedele dnes 
popoludní o 15,00 hod. v Dome Slovenského misijného hnutia na ulici Skuteckého 4. Osobné 
svedectvá misionárov pôsobiacich v rôznych častiach sveta:  Indonézia, Argentína, Uganda, 
Ukrajina a tiež krátky dokument o tragicky zosnulej slovenskej misionárke, lekárke sestričke  
Veronike Terézie Rackovej, ktorá pôsobila v Južnom Sudáne. 

 Na stolíku s časopismi a tiež na našej webovej stránke sa nachádza prihláška na prvé sv. 
prijímanie. Na prvé prijímanie sa pripravujú deti tretieho ročníka ZŠ a starší. Vyplnenú 
prihlášku treba odovzdať do 7. novembra. V piatok 8. novembra bude prvé stretnutie 

prvoprijímajúcich detí a ich rodičov pri večernej sv. omši.  

 Taktiež na stolíku s časopismi sa nachádza prihláška na prípravu k sviatosti birmovania. 
Prihlasovať sa môžu žiaci deviateho ročníka a starší. Termín prihlasovania je do nedele  
3. novembra. V pondelok 4. novembra bude prvé stretnutie birmovancov pri večernej sv. omši. 

 O týždeň v noci zo soboty na nedeľu sa mení letný čas na stredoeurópsky posunutím o jednu 
hodinu dozadu.  
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PONDELOK 
21. 10. 2019 

7.00  Jozef 

8.30  Vendelín a Katarína 

18.00 Za pokoj a zdravie rodiny Borisovej 

SV. JÁN PAVOL II., PÁPEŽ,  
ĽUB. SPOMIENKA 

UTOROK 

22. 10. 2019   

7.00  Ivan 

8.30  Mária a Emil a starí rodičia 

18.00 Za pokoj a zdravie rodiny Belkovej 

STREDA 
23. 10. 2019 

7.00  Adela 

8.30 Za Božiu pomoc pre Lenku 

18.00 Za pokoj a zdravie rodiny Priščovej 

ŠTVRTOK 
24. 10. 2019 

7.00  Ivan 

8.30  Emília, Pavol, Ján a Ján 

18.00 LUMEN 

PIATOK 
25. 10. 2019   

7.00  Ivan 

8.30  Igor 

18.00 Na úmysel celebranta 

SOBOTA 
26. 10. 2019 

7.00  Ivan 

18.00  Viktor a manželka Mária 

TRIDSIATA NEDEĽA 

V CEZROČNOM OBDOBÍ 
27. 10. 2019 

8.00 Pro populo 

9.30  Poďakovanie za 40 rokov manželstva 

18.00 Na úmysel celebranta 


