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ÚMYSLY   
NA 3. TÝŽDEŇ 2021 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

18.1. Po VÍŤAZ  
+ František, Helena a František 

Féria 
(zelená) 

19.1. Ut VÍŤAZ  
+ Ján Čech 

Féria 
(zelená) 

20.1. St 
OVČIE 

+ Jozef a Regina Benárikovci 
VÍŤAZ 

Féria 
(zelená) 

21.1. Št VÍŤAZ 
+ Vincent, Michal a Justína Jurčišinovci 

Sv. Agnesy, panny a mučenice, 
spomienaka 
(červená) 

22.1. Pia 
OVČIE 

+ František Bednárik 
VÍŤAZ 

+ Berta Magdová, výročná 

Féria 
(zelená) 

23.1. So VÍŤAZ 
Za ZBP rodín prístrešia „Andrejkovičová“ 

Panny Márie v sobotu, 
ľubovoľná spomienka 

(biela) 

24.1. Ne 

VÍŤAZ 
+ Mária Šimčíková, výročná 

OVČIE  
Za farnosť 

 VÍŤAZ 10.30 (Naživo)  
30: manželstva,  

Jozef a Monika Novotní a ich rodinu 

3. NEDEĽA CEZ ROK 
„B“, 

slávnosť 
(zelená)   

 
Nedeľa Božieho slova 

 

 



Spolu:  
• Prosím snúbencov,  

o ktorí plánujú svadbu tento rok, nech sa nahlásia na snúbeneckú školu  
o do konca januára telefonicky alebo mailom.  

• Na budúcu nedeľu je Nedeľa Božieho slova,  
o ustanovená pápežom Františkom v roku 2019 apoštolským listom Aperuit illis.  
o má to byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova.  

Víťaz: 
• Prispieť v zbierke služobníkom  

o môžete v tomto čase aj tak,  
o že vhodíte obálku s milodarom na ktorej napíšete meno a priezvisko s číslom domu  
o do poštovej schránky na fare pri dverách 

• Farský kostol je  
o otvorený každý deň, po mreže pre súkromnú modlitbu.  
o v predsieni kostola nájdete trojkráľovú voda a Katolícke noviny. 

Ovčie: 
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