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FARSKÉ OZNAMY
21. nedeľa v cezročnom období
(25.8. – 1.9.2019)




















(Lk 13, 22-30)

dátum

kalendár

25.8.
nedeľa

21. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

10.30

26.8. pondelok
27.8. utorok
28.8. streda
29.8. štvrtok
30.8. piatok
31.8. sobota
1.9.
nedeľa

_____

_____

_____

Sv. Moniky
Sv. Augustína
Mučenícka smrť Jána Krstiteľa

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

18.00
9.00
10.30

22. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

čas
9.00

Prídu od východu i západu
a budú stolovať
v Božom kráľovstve.“

úmysel
Za farníkov
+ Alžbeta Podskočová a manžel Štefan
_______________________________________________________________________________________________

+ Mária Pišteková

+ starí rodičia Blazoňoví a deti
Za farníkov
+ Ignác a Mária Barokoví a syn Juraj

Dnes odchádzame na farskú púť do Medjugorje. Počas týždňa nebudú sväté omše vo farskom
kostole. Keďže nebudem prítomný vo farnosti, v prípade pohrebu alebo zaopatrovania
sa prosím obráťte na dp. P. Jána Zetochu v kláštornom kostole.
Nech dobrotivý Boh odplatí všetkým vám, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o priebeh
minulotýždňovej púte ku Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie.
Aj touto cestou chcem 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.
Na obdobie školského roku – ako po minulé roky – deti dostanú knižočku, do ktorej si budú môcť
lepiť farebné samolepky z nedeľných evanjelií.
Na budúcu nedeľu popoludní je stretnutie pre starších farníkov.
V nedeľu 22. septembra sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Kto by chcel pomôcť
ako dobrovoľník, viac info na výveskách.
Na Národný pochod za život pôjdeme spoločne autobusom. Prihlásiť sa môžete na stolíku
v strede kostola. Program: o 10.00 hod. sv. omša s otcami biskupmi v Inchebe. Sprievodný
program začína už o 12.30 hod, hlavný program o 13.30 hod., samotný Pochod o 14.30 hod.,
očakávané ukončenie o 16.00 hod. až 16.30 hod.
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, 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. Informácie o časopise
a objednávke je na výveskách. Taktiež si ich môžete zobrať pri východe z kostola.
Oblátky z minulotýždňovej púte si môžete zakúpiť na stolíku v strede kostola.
Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 100 a 20 €. Vďaka!

