
Rímskokatolícka farnosť Miloslavov

Farské oznamy

29. nedeľa v

Nedeľa 20/10 29
nede

sv.omša: 7:30 
 

10:30 
 
 

15:00 

†† rodi
rodiny
Mládežnícka svätá omša

Za farníkov a po
manželstva Trnkových
Modlitba sv. ruženca pred Sviatos

a Sviatostné požehnanie 
a   
Pondelok 21/10  
   

Utorok 22/10 Svätého Jána Pavla II., pápeža 
sv.omša: 18:00 Poď

ochranu a dar viery pre syna Ottka, 30. narodeniny

Streda 23/10 Svätého Jána 

sv.omša: 18:00 †† rodi

Štvrtok 24/10  
sv.omša   

Piatok 25/10  
sv.omša: 18:00 Poď

za Božie požehnanie pre celú rodinu

Sobota 26/10 Panny Márie v
sv.omša: 7:30 Poď

Božie požehnanie pre Ivonu pri príležitosti narodenín

Nedeľa 27/10 30
sv.omša: 7:30 Za Božiu pomoc a zdravie pre rodinu

  

10:30 
15:00 

Za farníkov
Modlitba sv. ruženca pred 

a Sviatostné požehnanie 

Rímskokatolícka farnosť Miloslavov

Farské oznamy 
 

. nedeľa v Cezročnom období – 20.10
 

9. nedeľa v Cezročnom období 
nedeľa (po sv.omšiach je zbierka na misie)
†† rodičia Veronika a Imrich Kasákoví a
rodiny 
Mládežnícka svätá omša 

Za farníkov a poďakovanie Pánu Bohu za 35 rokov 
manželstva Trnkových 
Modlitba sv. ruženca pred Sviatosťou Oltárnou 

Sviatostné požehnanie – za misie

Svätého Jána Pavla II., pápeža  (spomienka)
Poďakovanie za dar života a za Božie požehnanie, 
ochranu a dar viery pre syna Ottka, 30. narodeniny
Svätého Jána Kapistránskeho, kňaza

†† rodičia Alojz a Štefánia 

Poďakovanie Pánu Bohu pri životnom jubileu Alojza a 
za Božie požehnanie pre celú rodinu

Panny Márie v sobotu (spomienka)
Poďakovanie Pánu Bohu za dar života s 
Božie požehnanie pre Ivonu pri príležitosti narodenín

30. nedeľa v Cezročnom období
Za Božiu pomoc a zdravie pre rodinu

Za farníkov  a za uzdravenie a Božiu pomoc pre Evu
Modlitba sv. ruženca pred Sviatosťou Oltárnou 

Sviatostné požehnanie – za misie

Rímskokatolícka farnosť Miloslavov 

.10.2019 

období – Misijná 
a (po sv.omšiach je zbierka na misie) 

Kasákoví a členovia 

akovanie Pánu Bohu za 35 rokov 

Modlitba sv. ruženca pred Sviatosťou Oltárnou 

 

(spomienka) 
akovanie za dar života a za Božie požehnanie, 

ochranu a dar viery pre syna Ottka, 30. narodeniny 
Kapistránskeho, kňaza  (spomienka) 

akovanie Pánu Bohu pri životnom jubileu Alojza a 
za Božie požehnanie pre celú rodinu 

sobotu (spomienka) 
akovanie Pánu Bohu za dar života s prosbou o 

Božie požehnanie pre Ivonu pri príležitosti narodenín 

nom období 
Za Božiu pomoc a zdravie pre rodinu 

Božiu pomoc pre Evu 
Sviatosťou Oltárnou 

 


