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DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 
 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

 

PONDELOK 

UTOROK 

STREDA 

ŠTVRTOK 

PIATOK 

 

Sv. Václava, mučeníka – ľ. spomienka. 

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov – sviatok. 

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka. 

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi – spomienka. 

Sv. Anjelov strážcov – spomienka. 

	  
OCHODNICA SVÄTÁ OMŠA SVÄTÁ SPOVEĎ 

PONDELOK 18.00 hod. 17.30 – 18.00 hod. 
UTOROK 7.30 hod.    
STREDA 18.00 hod.  
ŠTVRTOK 18.00 hod. 17.00 – 18.00 hod. 
PIATOK 18.00 hod. 16.00 – 18.00 hod. 
SOBOTA 7.00 hod.  
NEDEĽA 7.30 a 10.30 hod.  

	  
DUNAJOV SVÄTÁ OMŠA SVÄTÁ SPOVEĎ 

STREDA	   17.00 hod. 15.30 – 17.00 hod.	  
NEDEĽA 9.00 hod. 	  

 

Ø Tí, ktorí sa chcú ešte zapísať na birmovku, môžu tak učiniť po sv. omšiach do 
konca týždna. 

Ø Na budúcu nedeľu je zbierka pre potreby kostola. 
Ø Sarých a chorých budem spovedať vo štvrtok od 9.00 hod. 
Ø V piatok bude pobožnosť pred vyloženou sviatosťou Oltárnou. 
Ø V nedeľu po druhej svätej omši bude adorácia s Eucharistickým požehnaním. 
Ø V mesiaci októbri bude poďakovanie za úrodu. Ako prejav vďačnosti bude 

výzdoba kostola z plodov zeme, môžete si pripraviť nejaké nápady na 
realizáciu tejto výzdoby. 

Ø Modlitba sv. ruženca bude bývať v mesiaci októbri v pracovné dni vždy o 
17.30 hod., v sobotu ráno o 6.30 hod a v nedeľu pred sv. omšou. 
Predmodlievať sa budú jednotlivé skupiny podľa rozpisu na výveske. 

Ø Pri príležitosti posviacky Kostola Panny Márie Matky Cirkvi a Jesennej púte 
na Hore Živčáková, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. vedie dňa 4. 
októbra 2015 (v nedeľu) mimoriadny osobný vlak zo Žiliny do Turzovky 
zastávky a späť. Podrobnosti o cestovaní vlakom sú na výveske.  



	  


