
   

 RÍMSKO - KATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD 

  ČIMHOVÁ 7, 027 12 LIESEK,  tel. +421/43/538 4218 
       

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA CEZ ROK 
Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety 

 Liturgický prehľad čas  úmysel 

Pondelok 

9.11. 

Výročie posviacky  
Lateránskej baziliky 

 †Rozália a Jozef 

Utorok 
10.11. 

Sv. Leva Veľkého,  
pápeža a učiteľa Cirkvi 

 ZBP pre rodinu Tomajkovú 

Streda 
11.11. 

Sv. Martina z Tours, biskupa,  

Hl. patrón diecézy, sviatok 
 †Štefan Sečka, biskup 

Štvrtok 
12.11. 

Sv. Jozafáta,  

biskupa a mučeníka, spomienka 
 †Augustín, Martin a Mária 

Piatok 
13.11. 

Féria   †z rodiny Motýľovej 

Sobota 
14.11. 

Panny Márie v sobotu  Za duše v očistci 

Nedeľa 
15.11. 

TRIDSIATA  
TRETIA NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 Boží ľud  

 

1. Svetový deň chudobných. (15.11.). Tento deň ustanovil pápež v roku 2016. Touto formou 

pozval celé kresťanské spoločenstvo podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých 
dôstojnosť je pošliapavaná. Je potrebné pamätať na tento úmysel pri pobožnostiach 
a osobných modlitbách.  

2. Zbierka na seminár. Zbierka z nedele Dobrého Pastiera zo 4. veľkonočnej sa prekladá na 

15. novembra, podľa ACES 3/2020 (Acta Curiae Episcopalis Scepusiensis). Ak by niektorí 
chceli prispieť a pomôcť semináru,  

uvádzam číslo účtu: SK52 0900 0000 0001 0138 0460, VS: 412 050813. Za vaše milodary 

srdečné PBZ!“ Pridajme aj modlitbu za predstaviteľov seminára a bohoslovcov. 

3. Duchovné sv. prijímanie. Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne 
prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. 
Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa 
teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho 
srdca.  (posvätná chvíľa ticha, zjednotenie s Kristom) 
Už Ťa objímam, celkom sa s Tebou spájam, nedopusť, dobrotivý Ježišu, aby som sa od teba 
životom odlúčil. Daj, aby som žil stále v tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu teraz i po všetky dni 
svojho života. Amen. 

4. Milodar. Milí farníci, mnohí sa ma pýtate ako prispieť na kostol, keď sa nekonajú verejné 

bohoslužby v riadnom režime. Ak by niektorí chceli prispieť a pomôcť, uvádzam číslo nášho 

farského účtu: Rímsko-katolícky farský úrad: SK16 0900 0000 0000 5418 0326.  

Niektorí ste prispeli aj milodarom v obálke do schránky farského úradu. Spolu ste prispeli na 
kostol 170€. Ďakujem všetkým vám za akýkoľvek milodar. Pán Boh zaplať. 
 

Milan Ferenčík, farár 
 

 


