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30. NEDEĽA CEZ ROK, SL  

24. 10. 2021 

LITURGICKÝ  KALENDÁR  TÝŽDŇA A PROGRAM BOHOSLUŽEB 

PONDELOK  Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours v Spišskej Kapitule, sv 

UTOROK  Féria 

STREDA  Féria 

ŠTVRTOK  Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sv 

PIATOK  Féria 

SOBOTA  Féria 

NEDEĽA  31. NEDEĽA CEZ ROK, SL 

VEĽKÁ   FRANKOVÁ 

PONDELOK 18.00 † Pavol a Emilia Galschnaider 

STREDA 06.15 Za zdr. a B. p. r. Petrasovej pri manželskom jubileu 

PIATOK 18.00 † Magdaléna a Emil  

SOBOTA 18.00 † Mikuláš Pisarčík 

NEDEĽA 08.00 Za veriacich. 

 

MALÁ   FRANKOVÁ 

UTOROK 18.00 Za zdr. a B. p. r Stankovičovú 

ŠTVRTOK  18.00 † Štefan, Mária a Mária Soľava 

SOBOTA 17.00 Na úmysel celebranta 

NEDEĽA 09.30  Za zdr. a B. p. r. Jána Ľacha 

 

  I N É   O Z N A M Y  

➢ Opatrenia: od pondelka 25. 10 je okres Kežmarok podľa covid Automatu v bordovej  farbe. Cez týždeň od 

pondelka do soboty pôjdeme v režime základ, teda 15 m2 na jednu osobu. Čo sa týka našich kostolov je to na VF 

22 a na MF 10 veriacich. Samozrejme za dodržania už známych hygienických opatrení: dezinfekcia, odstupy, 

respirátory. V nedeľu pôjdeme v režime OTP teda 25% kapacity kostola. Prosím aby sme to rešpektovali. 

Zároveň pripomínam povinnosť zapísať sa do zoznamu účastníkov. Prijímanie prídem dať aj vonku. 

➢ Októbrové pobožnosti v týždni na začiatku omše v sobotu a v nedeľu sa prosím pomodlite pol hodiny pred sv. 

omšou. 

➢ "Drahí bratia a sestry, minulú nedeľu sme začali zhruba štvormesačnú diecéznu fázu Synody o synodalite, ktorú 

vyhlásil Svätý Otec František. Cieľom synody je v modlitbe a uvažovaní zistiť, ako Duch Svätý chce, aby sme dnes 

spoločne kráčali pri ohlasovaní Evanjelia. V rámci Spišskej diecézy bol vytvorený Diecézny synodálny tím, ktorý 

aktuálne pripravuje možnosti pre aktívne zapojenie každého človeka, ktorý bude chcieť v rámci diecéznej fázy vyjadriť 

svoj názor k tejto téme. Všetkých povzbudzujeme modliť sa za toto dielo a už teraz sledovať web 

stránku www.synoda.sk, ktorá sa venuje otázkam synody a rovnako sociálne siete našej diecézy. V prvú novembrovú 

nedeľu dňa 7.11.2021 bude v celej Spišskej diecéze zverejnená možnosť ako sa zapojiť do synody a to konkrétnym 

vyjadrením svojho názoru ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi s cieľom ohlasovať Evanjelium. Tešíme sa na 

spoluprácu." 

➢ Dnes je zbierka na misie. 

➢ Spoveď. Spovedať budem na VF v pondelok a piatok od 16.30, na MF v utorok a štvrtok od 17.00. 

➢ Zmena času zo soboty na nedeľu posúvame čas o hodinu späť. 

➢ Veľmi úctivo by som  poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková  

Ján Pisarčík   č. d. 100   Ondrej Frankovský  č. d. 120      

Štefan Frankovský  č. d. 144  

➢ Veľmi úctivo by som  poprosil o pomoc pri upratovaní: Malá Franková (Kľúče sú u Kubíka MF 33) 

Jozef Ľach   č. d. 64 
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