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FARSKÉ OZNAMY –24. CEZROČNÁ NEDEĽA –15.09.2019 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
Pondelok Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka 
Utorok Féria 
Streda Féria 
Štvrtok Féria 
Piatok Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a spol., mučeníkov, spomienka 
Sobota Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok 
Nedeľa 25. nedeľa v cezročnom období 

 

− V stredu, piatok a sobotu budú jesenné kántrové dni. Záväzný je jeden deň.  
Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.  

− V sobotu po večernej sv. omši budú v kostole modlitby za uzdravenie. 
− Stredoškoláci, záujemcovia o prijatie sviatosti birmovania,budú mať prvé 

stretnutie na budúcu nedeľu 22.9.2019 v kostole po detskej sv. omši. 
− V utorok 3.9.2019 bolo zasadanie Farskej pastoračnej rady, na ktorej bol opäť 

riešený problém s bezdomovcami v kostole. Prosíme Vás, aby ste 
v priestoroch kostolov nedávali týmto ľuďom žiadne peniaze. Finančne 
môžete prispieť na chod farskej charity, ktorá zabezpečuje pomoc týmto 
ľuďom. Takisto im môžete dať žetón, ktorý zakúpite v sakristii, za ktorý vo 
farskej charite títo ľudia dostanú jedlo a hmotnú pomoc. Ďakujeme, že 
rešpektujete túto prosbu. 

−  Oznam pre rodičov: Detské katolícke centrum Jozuekids pozýva deti vo veku od 3 
do 14 rokov do svojich priestorov. Nájdete ich v Daddy'sCafé, na 1. poschodí v OD 
Šafrán v čase od 8:00 do 17:00. Každú stredu v čase od 15:00 do 17:00 budú 
prebiehať v Detskom centre Biblické stretnutia pre deti od 3 rokov do 7 rokov.  
Každý utorok od 10:00 do 12:00 budú prebiehať Biblické stretnutia pre detičky od 3 
do 7 rokov, ktoré nenavštevujú materskú školu. Prihlásiť sa môžete priamo 
v kaviarniDaddy'sCafé.  

− Na budúcu nedeľu 22.9.2019 sa bude v Bratislave konať 3. národný pochod za 
život. Bližšie informácie nájdete na nástenke a na internetovej stránke 
www.pochodzazivot.sk 

− Ekonomické oznamy:   
Zvonček: Farský kostol:187,74,-€; Mariánsky kostol:94,92,- €. 
Z úmyslov sv. omší:50,- €. 
Za Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PBzaplať. 
 
 
 


