18. nedeľa cez rok
(31. júl – 7. august 2022)
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18. nedeľa cez rok
Sv. Alfonza Máriu de
Liguori, biskupa
Spomienka

Sv. Efréma Vercellského,
biskupa
Ľubovoľná spomienka

Za zdravie a BP pre Alexandra s rodinou
Jó egészségéért és lelkibékéért
50-születésnapra
Za zdravie a BP pre rodinu Hančíkovú
+ Alannah
+ Antónia, Jozef, Pavol, Ján
Za zdravie a BP pre Mišku, Andreja, Leu a Elu
A gyermekekért és az unokakért a jó Isten
áldásáért és segítségéért
+ Milena
+ Mikuláš, Mikuláš, Ladislav, Amália, Zuzana
Testvérért Sándorért, Vierkaért és Péterért és
Máriaért segítségéért és áldasaért
+ Gizela a Jozef Nomilneroví a + Jozef a Jozef
+ Danka, Zuzana
+ Júlia Horváthová

Sv. Jána Máriu Vianneya,
kňaza

+ Ondrej a Margita
Za zdravie a BP pre Jolanu

Spomienka

PRVÝ PIATOK
FATIMSKA SOBOTA
Premenenie Pána
Sviatok

+ Karol
Za zdravie a BP pre jubilujúcich manželov
Janku a Mariana
Za Máriinu légiu
+ Václav Bobonič
Za ružencové bratstvo

19. nedeľa cez rok

K úcte Ducha Svätého
+ Danka

- Srdene vás pozývame k modlitbe za život pred nemocnicu v pondelok a piatok o 8:00 h.
- Od pondelka sa mení poradie večerných sv. omší, 1. je v slovenskom jazyku.
- V tomto týždni v našej farnosti budeme mať farský tábor pre naše deti. V stredu a piatok budeme na
výlete mimo mesta, zvyšné dni sme v našej pivnici a okolí. Ak by nejaká stará mama v rámci svojho
voľna chcela deťom niečo upiecť, určite sa potešia. Vopred ďakujeme.
- Máme prvopiatkový týždeň spovedáme pred a počas sv. omší, keďže je farský tábor, pán kaplán
navštívi chorých doma až v pondelok 8. augusta dopoludnia.
- V utorok 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, bazilikách minor
a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov
je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v jedného
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Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Sv.
Otca. Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.
- V piatok o 9:00 h prosím upratovať kostol skupinu C.
- V sobotu 6. augusta vás pozývame k modlitbe Fatimskej pobožnosti o 7:00 h v slovenskom jazyku. Po
jej skončení vás všetkých srdečne pozývame na rannú kávu na faru.
- Pútnikom ktorí odchádzajú v stredu 10. augusta 2022 na púť do Medžugoria oznamujeme, že odchod
autobusu bude o 17:00 h z parkoviska pred cintorínom, je to väčší priestor ako pred poštou, kde sme
zvykli nastupovať. Prosím, aby ste prišli včas aspoň o 16:45 h, aby sme o 17:00 h mohli odchádzať.
Pripomínam, že na druhý deň ráno budeme mať sv. omšu na Makarskej riviére vo Vespriciach
v pútnickom areáli. Po sv. omši pôjdeme na celý deň k moru, preto si pripravte veci na pláž do osobitnej
tašky. Na budúcu nedeľu vyhlásime presnejšie čo sa týka covid opatrení, lebo tie sa menia. Zatiaľ nie sú
žiadne. Aj napriek tomu by bolo vhodné, aby si každý v pondelok urobil antigénový test. Je to v záujme
nás všetkých.
- Vydali sme prázdninové číslo farského časopisu Hlas Srdca, ktorý si môžete zakúpiť za 1,20 Eur.
Dočítate sa v ňom o zaujímavostiach zo života našej farnosti. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na
jeho tvorbe a vydaní. Nech tento časopis si nájde miesto v každej rodine našej farnosti.
- Budúci víkend 6. a 7. augusta 2022 je diecézna odpustová slávnosť Snežnej Panny Márie na
Uhornej. Program púte máte na výveske vo vchode kostola, na farskej stránke a farskom Facebooku.
Keďže momentálne prebieha oprava cesty na Pačanskom kopci, cesta z Krásnohorského Podhradia je
uzatvorená. Na Uhornú sa dostaneme iba zo Smolníckej strany.
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