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F A R S K É   O Z N A M Y 
1. septembra – 8. septembra A. D. 2019 

Milovať znamená dať všetko a dať seba samého. /sv. Terézia z Lisieux/ 

Deň Liturgické slávenie Sväté omše a úmysly 

Nedeľa   
1. IX. 

DVADSIATA DRUHÁ 
NEDEĽA V CEZROČNOM 
OBDOBÍ 

9:00 Za farnosť 

Pondelok   7:30 
15:00 

+ Ema a Martin Slobodníkovci a deti 
Pohrebná sv. omša + Ján Očenáš 

Utorok Sv. Gregor Veľký, pápež 
a učiteľ Cirkvi 7:30 + Ľubomír a Cyril Očenášovci 

Streda  18:00 Za duše v očistci 

Štvrtok Sv. Matka Tereza 
z Kalkaty, rehoľníčka 18:00 Za miništrantov 

Piatok Prvý piatok 
Veni sancte 18:00 BP a zdravie pre chorých z rodiny 

Sobota Sv.  Košickí mučeníci 7:30 + sestra Blanka 

Nedeľa   
8. IX. 

DVATSIATA  TRETIA 
NEDEĽA V CEZROČNOM 
OBDOBÍ 

9:00 Za farnosť 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 2 pani Kataríny Hošalovej. 

 Dnes začíname nový mesiac september počas, ktorého sa modlíme aj na tieto úmysly apoštolátu modlitby: 

- všeobecný: za všetkých, ktorí sa zaoberajú spravodlivosťou, aby pracovali čestne a aby nespravodlivosť, prítomná vo svete, nikdy nemala 
posledné slovo. 

- Úmysel KBS: aby sa na príhovor Sedembolestnej Panny Márie uchovávala a rozmnožovala viera v našej krajine aj vďaka kresťanskej výchove 
našich detí v rodinách a školách.   

 Od septembra začneme s novými aktivitami v našej farnosti. Budú sa týkať stredy, piatka a soboty. Každú prvú stredu v mesiaci budeme 
mávať pravidelné stretnutia členov živého ruženca, a každú tretiu stredu katechézu k roku sv. Martina, ktorou sa chceme duchovne pripraviť 
k veľkému jubileu výročia posviacky nášho farského kostola sv. Martina v Podkoniciach. 

V piatky chceme obnoviť tradíciu detských svätých omší. Na tieto sväté omše pozývam nielen deti všetkých vekových kategórií, ale aj rodičov, 
či starých rodičov. Počas nich budeme mať príležitosť prístupnou formou spoznať život Pána Ježiša. Tieto sv. omše budú súčasťou prípravy na 
prvé sväté prijímanie. 

V soboty zas chcem pozvať rodiny k spoločným stretnutiam na fare pri sledovaní filmov a modlitieb, a spoločných zdieľaní.  

 V túto stredu budeme mať prvé stretnutie členov živého ruženca. Začneme spoločnou modlitbou sv. ruženca o 17:15, ktorý sa bude 
predmodlievať určená ruža, ktorú oslovila Ivetka Rochovská. Tento sv. ruženec bude obetovaný na vaše úmysly, ktoré si od dnes môžete 
napísať a vložiť do schránky položenej na stolíku s obetnými darmi. Po ruženci bude nasledovať sv. omša k úcte Panny Márie s katechézou 
venovanou modlitbe. Na tieto modlitby takisto pozývam všetkých, nielen členov živého ruženca.    

 V piatok je prvý piatok v mesiaci. Chorých a starých po domoch navštívim ako obvykle. V tento deň budeme mať Sviatosť oltárnu vyloženú už 
od 17:00 hodiny . Odvtedy budem i spovedať približne do 17:40, kedy bude nasledovať prvopiatková pobožnosť.  

 V piatok bude prvá detská omša s názvom Veni sancte, na ktorú pozývam všetkých žiakov a študentov, ale i učiteľov základných, stredných 
i vysokých škôl. Pri tejto sv. omši budeme vzývať o pomoc Ducha Svätého v novom školskom roku 2019/2020. Po tejto sv. omši chcem deti 
pozvať na futbal do farskej záhrady. (rodičia sú zase pozvaní povzbudzovať.) 

 Zbierka z minulej nedele bola 111 eur. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.                                        ...pokračovanie oznamov  na 2. strane 



 V sobotu 14. septembra si chcú v našom farskom chráme vyslúžiť sviatosť manželstva Maroš Kicko a Martina Suchánková. Oboch 
odporúčame do vašich modlitieb, aby sa stali jedným.   

 Dňa 22. septembra bude v Bratislave tretí národný pochod za život, ktorý začne už v piatok večer sprievodným programom pre mladých. Tí 
môžu v Bratislave prespať až do nedele. 

 Aj tento týždeň ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do života farnosti.  
 


