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F A R S K É   O Z N A M Y 
13. októbra – 20. októbra A. D. 2019 

Jeho moc vzrastie a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve. /Iz 9,6/ 

Deň Liturgické slávenie Sväté omše a úmysly 

Nedeľa   
13. X. 

DVATSIATA  OSMA 
NEDEĽA  CEZ ROK 9:00 Za farnosť 

Pondelok  18:00 + František, rodičia Anna a František a starí rodičia 
Anna a Pavol 

Utorok Sv. Terézia z Avily, panna 
a učiteľka Cirkvi 7:30 + rodičia Helena a Valentín a starí rodičia 

Streda   18:00 + Anna a Jozef 

Štvrtok 
Sv. Ignáca 
Antiochijského, biskupa 
a mučeníka 

18:00 + sestra Damiána 

Piatok Sv. Lukáša, evanjelistu 18:00 + Františka a Ladislav, Mária a Anton 

Sobota  7:30 + sestra Damiána 

Nedeľa  
20. X. 

DVATSIATA  DEVIATA 
NEDEĽA CEZ ROK 9:00 Za farnosť 

 
 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 8 pani Márii Ivaničovej.   
  Počas celého mesiaca október vás pozývam k oživeniu modlitby sv. ruženca v našej farnosti aj cez spoločnú modlitbu 
v kostole. V jednotlivé dni sa ju budú modliť nasledovné skupiny veriacich: 
V pondelok : skupina Boženy Barlovej 
V utorok  : dôchodkyne 
V stredu  : skupina Vladimíry Turčanovej 
Vo štvrtok : skupina Juraja Barlu 
V piatok  : deti 
V sobotu  : skupina Anny Mojžišovej 
V nedeľu  : farár 
 V stredu 16. októbra bude v našom kostole druhá katechéza o sv. Martinovi zameraná na čas jeho narodenia. 
 V utorok o 19:30 pozývam členov farskej rady na organizačné stretnutie ohľadom blížiacich sa hodových osláv. 
Stretrnutie sa uskutoční v priestoroch farského úradu. 
 Každý piatok máme sv. omšu za účasti detí, ktoré pozývame na faru už o piatej na nácvik piesní. Prosím, aby na tieto sv. 
omše podľa možností prichádzali aj rodičia alebo starí rodičia. 
 Od septembra sme v našej farnosti začali s aktivitami, ktoré môžu pomôcť oživiť naše farské spoločenstvo. Jednou z nich 
sú aj katechézy k jubilejnému roku výročia posviacky nášho farského kostola. Pri tejto príležitosti raz mesačne spoločne pri 
sv. omši uvažujeme nad životom a odkazom patróna nášho chrámu sv. Martina. Ako vyvrcholenie týchto katechéz a tohto 
jubulejného roka chceme spoločne putovať do francúzskeho mesta Tours. Presný termín púte zverejním v najbližších dňoch, 
avšak záujemcovia sa už teraz môžu prihlasovať na fare alebo v sakristii kostola. 
 Zbierka z minulej nedele bola 200 eur. Všetkým darcom patrí úprimná vďaka. 
 Budúcu nedeľu si pripomenieme ako misijnu nedeľu. Vo štvrtok budeme mať adoráciu za misionárov, v piatok o 17:15 sa 
zapojíme do celoslovenskej akcie s názvom milión detí sa modlí ruženec; v sobotu po sv. omši sa pomodlíme krížovú cestu 
za misionárov a v nasledujúcu nedeľu budeme mať zbierku na misie, ktorá v tomto roku poputuje do Rwandy.  
 Aj tento týždeň ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do života farnosti.  


