
34. Nedeľa v období cez rok C 
20.11.2022 
 

 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

 
21. NOVEMBER: Pondelok: Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie. Spomienka. 

22. NOVEMBER: Utorok: Sv. Cecílie, panny a mučenice. Spomienka 

24. NOVEMBER: Štvrtok: Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov. 
Spomienka. 

27. NOVEMBER: Prvá adventná nedeľa v období cez rok A 
    

 
ČO NÁS ČAKÁ CEZ TÝŽDEŇ 

 
ČAJOVŇA DNES 

 Pozývame vás po sv. omši o 9.30 na nedeľnú kávu do čajovne. 
 

MINIMO 
Dnes po sv. omši bude skúška zboru MINIMO. 

 
PRÍPRAVA RODIČOV A DETÍ K SVIATOSTNÉMU ŽIVOTU 

Dnes o 17. hodine je stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na prijatie 

sviatostí. 
 

MC OBLÁČIK 

Materské centrum Obláčik bude mať v utorok 22.11. burzu hračiek, kníh, hier a 
vianočných ozdôb. Ak chcete prispieť veci môžete priniesť v utorok od 9:30 - 11:30. 

Vďaka za vašu štedrosť. 
 

DUCHOVNÁ OBNOVA MLADÝCH A DOSPELÝCH 
V stredu pozývame mladých aj dospelých na duchovnú obnovu, ktorá začne sv. 

omšou o 17.15 v našej kaplnke. 
 

KATARÍNSKA PARTY NIGHT 
V piatok po mládežke v rámci čajovne pozývame mladých na Katarínsku zábavu 

pod názvom KATARÍNSKA PARTY NIGHT. 
 

UPRATOVANIE 

 Budúcu sobotu 26. 11. 2022 upratujú rodiny Jakubovová a Rendošová. O dva 
týždne 3.12.2022 to budú rodiny Nagyová a Šoltésová. Ďakujeme všetkým, ktorí nám 

takto pomáhate. 
 

VÝROBA ADVENTNÝCH VENCOV 
Budúcu nedeľu 27.11.2022 po sv. omši o 9.30 je možnosť vyrobiť si adventný 

veniec. Čačina plus nejaké ozdoby budú k dispozícii (s dobrovoľným príspevkom). 
Prineste si so sebou sviečky, prípadne kto má z minulého roku korpus na veniec a svoje 

ozdoby. Ak nemáte tak bude k dispozícii aj materiál na vyrobenie korpusu. Vyrobené 
vence sa budú priebežne posväcovať v kaplnke. 

 
 

 



PODPORA 
 

ZBIERKA 
Minulú nedeľu sa na dobročinné diela sv. Alžbety vyzbieralo 150.- eur. Dnes je 

zbierka na Tretia pre tri na energie strediska. Ďakujeme za vašu podporu. Budúcu 
nedeľu bude zbierka na Charitu. 

 
 

MODLITBY 
Do vašich modlitieb zverujeme DO mladých a dospelých, DO bratov a sestier, 

akciu pre ženy SAMA SEBOU, všetkých chorých a trpiacich, našich mladých, rodiny, 
naše spoločenstvo, modlime sa za mier na Ukrajine a pokoj na celom svete. Dnes 

pozývame mladých aj na slávnostnú modlitbu vešpier.  
 

 


