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FARSKÉ OZNAMY

„Môj dom
je domom modlitby.“

dátum
26.8.
nedeľa

29.8. streda
30.8. štvrtok

____

31.8. piatok

____

1.9. sobota

____

2.9.
nedeľa

22. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

28.8. utorok
















(26.8. – 2.9.2018)

kalendár
21. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
Sv. Moniky
Sv. Augustína
Mučen. smrť Jána Krstiteľa

27.8. pondelok



21. nedeľa v cezročnom období
čas
9.00
10.30
____

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
9.00
10.30

„Pane, a ku komu by sme išli?
Ty máš slová večného života.“
(Jn 6,60-69)

úmysel
Za farníkov
Na poďakovanie za dar manželstva a rodičovstva
____

+ Ignác Ryšavý
+ Ľudovít Srna a rodičia
+ prarodičia Agneša a Jozef Križanoví a ostatná rodina
+ rodičia Rozália a František Ozogány, František a Milan
+ manžel Štefan Figura a Roman
Za farníkov
+ Ignác Barok, Mária a syn Juraj

Aj touto cestou chcem ešte raz poďakovať mladým, ktorí sa venovali deťom počas kresťanského tábora.
Sv. omša pre žiakov, študentov a učiteľov, pri ktorej budeme spievať Veni Sancte – Príď, Duchu Svätý
a spoločne prosiť Ducha Svätého o pomoc do nového školského roku, bude na budúcu nedeľu na oboch
nedeľných svätých omšiach. Na budúcu nedeľu bude detský zbor na fare o 9.30 hod. a o 10.30 hod.
budú deti spievať na sv. omši. Osobitne pozývame deti, ktoré boli v uplynulom týždni na našom tábore.
Od budúcej nedele – ako po minulé roky – deti dostanú knižočku, do ktorej si budú môcť lepiť farebné
samolepky z nedeľných evanjelií počas celého školského roku.
Na budúcu nedeľu popoludní je stretnutie pre starších farníkov.
Prosím o modlitby za našich birmovancov – od utorka do soboty sme s birmovancami na výlete.
Birmovanci, ktorí sú prihlásení a stratili informácie o výlete, nájdu ich na výveske
Tým dospelým, čo cítia v sebe túžbu prijať svätý krst a žiť podľa evanjelia a neboli vychovávaní vo viere
a majú záujem o plnšie začlenenie do Krista a katolíckej Cirkvi, ponúkam prípravu na krst – katechumenát.
Táto príležitosť je i pre tých, ktorí sú síce pokrstení, ale neboli na prvom svätom prijímaní alebo neprijali
sviatosť birmovania. Je to možnosť aj pre tých, čo plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo a tiež i pre tých,
čo budú raz chcieť byť krstnými rodičmi a doteraz neprijali niektoré sviatosti. Chcem povzbudiť všetkých
tých, ktorým sa v mladosti nedostalo duchovej formácie, aby využili túto príležitosť. Stretnutia sa budú
konať počas školského roka na fare. Prihlásiť sa môžete ešte do konca septembra.
Aj v nasledujúcom školskom roku vychádza katolícky časopis Rebrík. Je to jediný katolícky časopis pre
mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania
s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Rebrík nebudeme
objednávať deťom hromadne ako doteraz v škole, ale osobne ho môžete objednať svojim deťom alebo
vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle
02 – 20 44 52 53. Plagát je na výveske. Info o časopise a objednávke si môžete zobrať pri východe
z kostola. Tiež pri východe z kostola si môžete pozrieť Septembrové číslo tohto časopisu.
Pozývame manželov prísť si obnoviť manželskú jednotu, vzájomnú lásku a porozumenie na kurz MMM 2:
„Manželstvo Misia Možná 2“ v termíne 11.-13. januára 2019 v Modre Harmónii. Kontakt na prihlásenie
je na výveskách. Kurz je pod vedením Spoločenstva novej evanjelizácie z Dolného Kubína. Na MMM 2 sa
môžu prihlásiť iba tí, ktorí absolvovali MMM 1 (Kto neabsolvoval MMM 1 a chce ísť na MMM 2, môže
využiť možnosť MMM 1 v Rodinkove, v termíne 30.11.-2.12.2018, web: rodinkovo.webnode.sk)
Pozývame Vás na kurz Manželské večery určený pre manželské páry v každom veku. Tento kurz prebieha
po celom svete takmer dvadsať rokov. Zámerom kurzu je pomôcť všetkým manželským párom posilniť a
prehĺbiť ich partnerský vzťah. Kurz dáva manželom výbornú príležitosť stráviť čas spolu ako pár a pritom
sa zaoberať dôležitými otázkami svojho manželstva. Kurz pozostáva zo siedmich stretnutí – raz do týždňa,
osem pondelkov za sebou, v príjemnom prostredí, aj s večerou. Súkromie každého páru je rešpektované.





Kurz prebieha od 1. októbra do 12. novembra 2018 v Hoteli Maxim. Cena je dobrovoľná. Kurz vedú
manželia Krafčíkovci. Viac info a možnosť prihlásenia sú na výveske.
Prosím chlapov, ktorí by boli ochotní napomôcť pri brigádach v areáli kostola, (aj tí, ktorí po minulé
brigády už prichádzali a chceli by napomôcť znova) aby napísali svoje meno a kontakt na papier na stolíku
v strede kostola alebo sa mi prihlásili osobne. V prípade potreby sa Vám pripomeniem.
Zároveň chcem poprosiť o pomoc v stredu (štátny sviatok) a v sobotu dopoludnia. Dajte mi, prosím
vedieť, kto môžete v týchto dňoch. Vďaka!
Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 50, 20 a 200 €. Pán Boh odplať!

