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                           F A R S K É   O Z N A M Y 

            od 17. 10. 2016 do 23. 10. 2016 
 

 

 

 

 

 

LITURGICKÝ  KALENDÁR  TÝŽDŇA  
 

, 

 

PONDELOK Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka 

UTOROK Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok  

STREDA  Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, spoločníkov a ich 

    spoločníkov, mučeníkov, ľubovoľná spomienka 

Sv. Pavla z Kríža, kňaza, ľubovoľná spomienka 

SOBOTA  Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka 

NEDEĽA  TRIDSIATA  CEZROČNOM OBDOBÍ CEZ ROK 
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PROGRAM BOHOSLUŽIEB  A ÚMYSEL  SV. OMŠE 
 

PONDELOK 18 00 † Ondrej a Viera Kadlíček  

UTOROK 08 00  † Zuzana  

STREDA 18 00 † Alojz, Mária, Jozef 

ŠTVRTOK 18 00 † Ján  

PIATOK  18 00 Za zdravie a Božie požehnanie rod. Márie Čarnogurskej 

SOBOTA 08 00 Za zdravie Anny, Boženy a Magdalény 

NEDEĽA 09 00 Za veriacich  
 

 

 

 

 

  I N É   O Z N A M Y  
 

 

 

 

Srdečne Pán Boh zaplať všetkým darcom za milodar pre potreby farnosti:  

 Rodina Magdalény Duffalovej, Chmeľnica 275   10 € 

 Horský Andrej      80 € 

 Jana Rusnáková   20 € 

 Rod. Jany Rusnákovej  20 € 

 Dňa 22. 10. 2016 sa v diecéznej Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch 

uskutoční  diecézna púť rodín. Program sa začne o 09 00 hod v ZŠ na 

Komenského ulici registráciou a prednáškou Richarda Vašečku na tému: 

Dotyky Božieho milosrdenstva v rodine a manželstve. O 12 30 hod sa pôjde 

procesiou do svätyne a prechodom cez svätú bránu milosrdenstva. Program 

vyvrcholí slávnostnou sv. omšou za účasti rodín, ktorú bude celebrovať  Rektor 

Domu Anky Kolesárovej z Vysokej  nad Uhlom o. Pavol Hudák. Púť sa ukončí 

o 15 00 hod hodinou Božieho milosrdenstva. Organizátori prosia pútnikov, 

organizované skupiny aj jednotlivé rodiny, o predregistráciu mailom na adresu 

putrodin@gmail.com do  17. 10. 2016. 
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 Fórum života, n. f.  organizuje kampaň pod názvom Sviečka za nenarodené 

deti . Táto kampaň prebieha v mesiaci október a vrcholí v deň Spomienky na  

všetkých verných zosnulých. Spomienkou na zomrelé  a usmrtené deti môžeme  

vyjadriť zakúpením špeciálne vyrobenej sviečky v cene 1  €, ktorou podporíte 

pro-life aktivity na Slovensku zamerané  na ochranu života a rodiny.   Sviečky 

si môžete zakúpiť v sakristii kostola. 

 Na budúci týždeň je zbierka na misie. Pri  tejto príležitosti vás chce pozdraviť  

národný riaditeľ Pápežských misijných diel  ThLic. Viktor Jakubov týmito  

slovami:   

 
Milí bratia a sestry, 

o týždeň bude Katolícka cirkev po celom svete sláviť 90. výročie Svetového 

dňa misií (SDM), ktorý vymyslelo a do života Cirkvi postupne zaviedlo Pápežské 

misijné dielo na šírenie viery. V roku 1926 pápež Pius XI. rozhodol, že slávenie 

SDM sa bude konať v každej farnosti po celom svete, ako vynikajúci nástroj pre 

šírenie evanjelia. Tento rok slávime SDM v mimoriadnom Svätom roku 

milosrdenstva a preto sa bude niesť v duchu slov „Misie sú dielom milosrdenstva". 

Inšpirovali nás slova Svätého Otca Františka, ktorý vo svojom Posolstve k tomuto 

dňu povedal: Svätý rok milosrdenstva nás vyzýva, aby sme hľadeli na misie ad 

gentes ako na veľké, nesmierne dielo milosrdenstva - tak duchovného, ako aj 

materiálneho. Svätý Otec ďalej zdôrazňuje, že najvyšším a najdokonalejším 

vyjadrením Otcovho milosrdenstva voči ľudstvu je príchod svojho Syna na svet. 

On „nielenže hovorí o milosrdenstve a vysvetľuje ho príkladmi i podobenstvami, ale 

predovšetkým ho v sebe samom stelesňuje a vo svojej osobe predstavuje." 

    SDM (zvaný aj Misijná nedeľa) je pre celú Cirkev významným dňom, 

ktorý vytvára zo všetkých farností sveta jednu veľkú rodinu, ktorá sa modlí za 

misie, slávi Eucharistiu a kde si členovia tejto rodiny navzájom prejavujú nielen 

duchovné, ale aj materiálne milosrdenstvo v prospech chudobných v misijných 

farnostiach a diecézach. 

   V mene Svätého Otca chcem vopred vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí 

o týždeň vyjadria svoje duchovné a materiálne milosrdenstvo v prospech mladých 

cirkevných spoločenstiev v misiách. 
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