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FARSKÉ OZNAMY
23. nedeľa v cezročnom období



















dátum
8.9.
nedeľa

kalendár
23. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

čas
9.00
10.30

9.9. pondelok

_____

_____

10.9. utorok
11.9. streda
12.9. štvrtok

____

18.00
18.00
18.00

„Kto sa nezriekne všetkého,
čo má, nemôže byť mojím
učeníkom.“ (Lk 14, 25-33)

úmysel
Za farníkov
+ Anna Jaslovská a rodičia
_____

+ Anton, Serafína, Mária a za zdravie pre rodinu
Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu pri 25. výročí života
Najsv. mena Panny Márie
+ Mária
Celoslovenský úmysel: Za šírenie kultúry života, za Národný
Sv. Jána Zlatoústeho,
13.9. piatok
18.00 pochod za život, aby priniesol premenu sŕdc. Za požehnanie
biskupa a učiteľa Cirkvi
a posilnenie pre manželstvá a rodiny v našej krajine.
14.9. sobota POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA 18.00 Za obrátenie hriešnikov a dary Ducha Sv. pre celú rodinu
15.9.
SEDEMBOLESTNEJ
9.00 Za farníkov
nedeľa
PANNY MÁRIE
10.30 + Ján a Helena Srnoví a starí rodičia z oboch strán
Od dnešnej nedele, na obdobie školského roku – ako po minulé roky – deti dostanú knižočku, do ktorej si
budú lepiť farebné samolepky z nedeľných evanjelií.
Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína, ktorá
sa bude konať 13.-16. septembra 2019. Národná púť vyvrcholí sv. omšou v nedeľu, 15. septembra
o 10.30hod., počas ktorej prednesie homíliu Mons. Vladimír Fekete SDB, apoštolský prefekt
v Azerbajdžane. V pondelok 16. septembra bude v Šaštíne sláviť sv. omšu o 10.30 hod. biskup Mons.
Jozef Haľko v rámci púte seniorov a chorých. Program je na výveske.
Národný pochod za život potrebuje ešte 400 dobrovoľníkov, ktorí by vedeli pomôcť v rôznych tímoch
od piatka 20. septembra do nedele 22. septembra. Dobrovoľníci sa môžu zaregistrovať na stránke
www.pochodzazivot.sk.
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. Konkrétne info na budúcu nedeľu.
Pozývame mladých našej arcidiecézy na arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa tento rok
uskutoční v bratislavskej Rači v dňoch 20.-22. septembra ako jedno zo sprievodných podujatí Národného
pochodu za život zamerané na mladých. Pripravuje sa bohatý duchovný, formačný, ale aj zábavný
a hudobný program určený pre všetky skupiny mladých. Viac na stránke cliptime.sk.
Aj v nasledujúcom školskom roku vychádza katolícky časopis Rebrík. Je to jediný katolícky časopis pre
mladších žiakov na Slovensku. Časopis Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám
prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02 – 20 44 52 53.
Informácie sú na výveskách. Leták si môžete prevziať a časopis pozrieť pri východe z kostola.
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. Prihlásiť sa je možné
v kostole po sv. omšiach alebo na fare.
V tomto mesiaci začíname prípravu na prijatie sviatosti birmovania. Na birmovku môžu ísť terajší ôsmaci,
deviataci a starší a samozrejme len tí, ktorí riadne navštevujú hodiny náboženstva na škole. (Tých, ktorí
nechodia na hodiny náboženstva zapíšeme len v takom prípade, že sa na škole, na ktorú chodia,
náboženstvo nevyučuje.) Zápis na prijatie sviatosti birmovania bol v mesiaci jún, no kto by ešte mal
záujem, môže sa nahlásiť v utorok, v stredu a vo štvrtok (10.-12.9.2019) od 16.00 do 17.00 hod. na fare.
Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 40, 20 a 207,30 €. Vďaka!
____

