
   26. NEDEĽA CEZ  ROK

ĎALŠIE OZNAMY 
Každú nedeľu popoludní o  14.00 hod. sa modlíme sv. ruženec, 14.30 litánie, o  15.00 hod. korunka 

k Božiemu milosrdenstvu, po nej požehnanie so Sviatosťou oltárnou. Večer  o 18.00 sa modlíme vešpery.   
	 Od 28. septembra do 6. novembra sa bude v Bratislave konať najväčšia medzinárodne koordinovaná 
pro-life mobilizácia v histórii s názvom 40 dní za život. Poslaním kampane je zjednotiť sa počas 40 dní v 
modlitbách, pôste a pokojnej vigílii za počatý život. Viac informácií nájdete na stránke www.40dnizazivot.sk 
a na plagátoch na nástenke. (plagát je v prílohe). 
	 Milí veriaci, iste viete, že práce na bazilike a jej okolí ešte nie sú zďaleka hotové. Chceli by sme však 
dokončiť oltár - bočnú kaplnku na koci baziliky, ktorá bola niekedy zasvätená sv. Terezke. Z vďačnosti za 
rok milosrdenstva, chceli by sme tam vybudovať oltár Božieho milosrdenstva, preto sme sa rozhodli, že 
prostriedky zo zvončeka, ktorý sa vyberie na prvú nedeľu v mesiaci, budú použité na tento účel.  
	 Horliteľky ružencového bratstva pozývajú všetky členky na spoločnú modlitbu posvätného ruženca, 
dňa 2. októbra 2016 o 14, 00 hod. Budú sa vymieňať kartičky s ružencovými tajomstvami. 
	 V sobotu sa koná pravidelná mesačná púť, začiatok programu o 15, 00 hod.

Nedeľa 25.09. 2016 
26. Cezročná nedeľa 

8.00 
9.30 
11.00 
18.30

za +Rudolfa Bieloviča, starých rodičov a rodičov z oboch strán 
za zdravie a BP pre Ivana pri príležitosti 70 narodenín 
za farníkov a pútnikov  
za zdravie a BP pre Lacka a Matúška

Pondelok 26.08.2016 

Sv. Kozma a Damián, mučeníci
8.00 
18.00

za uzdravenie a oslobodenie pre rodinu 
za BP a milosti pre rodinu Hardmuta

Utorok  27.09. 2016 
Sv. Vincent de Paul, kňaz

8.00 
18.00

Za za zdravie a BP pre pútnikov z Majcichova 
Za zdravie a BP pre rodinu Wangovú

Streda 28.09. 2016 
Sv. Václav, mučeník 

8.00 
18.00

Za dar viery pre deti a krstné deti 
Za BP pre manželov

Štvrtok 29. 09. 2016 
Sviatok sv. archanjelov, Michala, 
Gabriela a Rafaela

8.00 
18.00

Za BP pre manželov 
Za BP a požehnanie pre Michala a celú rodinu

Piatok 30.09. 2016 
Sv. Hieronym, kńaz, učiteľ 
Cirkvi

8.00 
18.00

Poďakovanie za dar manželstva Anny a Antona a BP pre rodinu 
Za BP pre rodinu Milana a Tatiany

Sobota 01. 10. 2016 
Sv. Terezka z Lisieux, panna a 
učiteľka Cirkvi

8.00 
18.00

Za BP a milosti pre rodinu Jozefa a Petry 
Za BP pre Ivanu a Martina

Nedeľa 02.10. 2016 
27. Cezročná nedeľa 

8.00 
9.30 
11.00 
18.30

Za +Richarda a Bernardíny Marošových 
za +Václava Valúška 
za farníkov a pútnikov 
za uzdravenie brata Jána

Bazilika Marianka

http://www.40dnizazivot.sk/

