Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie
v Nižnom Slavkove
email: faraniznyslavkov@zoznam.sk

Liturgický prehľad na 20. týždeň cez rok
Deň

Liturgická spomienka

Pondelok Sv. Pia X., pápeža, spomienka
19.OO - BREZOVICA
21.8.
Utorok Panny Márie Kráľovnej,sp.
19.OO - BREZOVICA
22.8.
Streda
23.8.
Štvrtok
24.8.
Piatok
25.8.
Sobota
26.8.
Nedeľa
27.8.

Sv. Ruženy Limskej,
panny, ľubovoľná spomienka

Sv. Bartolomeja, apoštola,
sviatok
17.OO - ADORÁCIA

Féria
O Panne Márii, vot. sv. omša
15.00 – TORYSA - sobáš

21. NEDEĽA
V OBDOBÍ CEZ ROK

Čas sv.
omše

Úmysel

18.00

† Mária, Jozef a ostatní z rodiny
Rajčuľovej a Tutokyovej
č. 27
† Margita, Jozef, Anna a ost. z rod.
Palenčárovej a Rusnákovej č.116

8.00

† Vladimír Kovaľ

č. 19

18.00

ZBP a trpezlivosť v rodine
Maslišovej

č. 202

18.00

Poďakovanie za 40 r. života Pavla
Franka a prosba o B. ochranu č. 38

18.00

8.00
8.00
10.30

† Martin a Pavol Jašš

č. 269

ZBP pre celú rodinu Jurovovú č. 160
Za farnosť

FARSKÉ OZNAMY:
 Sviatosť manželstva chcú prijať: Matúš Tomaščák, bývajúci v NS a Ivana Miková zo Šarišských
Draviec, ohlasujú sa po 3-krát.
 Ďalším snúbeneckým párom, ktorý chce prijať sviatosť manželstva je: Jozef Kušnír, syn Jozefa a
Cecílie rod. Genčúrovej, narodený v PO a bývajúci v Polome a Michaela Hudá, dcéra Stanislava a
Zlaty rod. Hovancovej, narodená v PO a bývajúci v NS ohlasujú sa po 1-krát. Kto by vedel o
nejakej prekážke voči týmto budúcim manželstvám, nech to ohlási na farskom úrade.
 Dnes (20.8.) popoludní nebude žiadna pobožnosť, keďže sme včera celý deň putovali v modlitbách po rôznych pútnických
miestach.
 V piatok (25.8.) na večernej sv. omši budú prítomní aj dvaja kňazi a približne 50 vysokoškolákov,
ktorí každoročne pešo putujú cez našu obec do Levoče. V škole prespia a ráno budú pokračovať
až na Mariánsku horu.
 V minulú stredu (16.8) som bol navštíviť našich Slavkovčanov v lipianskej Charite: Emila Rusnáka, Vincenta Tomiša,
Cecíliu Rusnákovú, Žofiu Jaššovú a Františku Jurovú: všetci vás všetkých pozdravujú, a ktorí môžu, tak sa stale modlia.
 Ďakujem všetkým včerajším pútnikom za vynikajúcu duchovnú atmosféru, ktorú ste vytvorili
počas púte, či už v Hriňovej, v Detve, na Sampore, alebo aj na Starých Horách. Za vás všetkých
budem mať ešte niekedy sv. omšu. A nakoniec vám oznamujem aj cenu cestovného – vyšlo to 8,-€
na osobu. Peniaze skúste čo najskôr odovzdať p. kostolníčke Stazke Rajčuľovej, aby som ich zasa
mohol odovzdať šoférovi autobusu.
Všetkým želám pokojný a Bohom požehnaný týždeň.
Ľubomír Grega, zastupujúci kňaz.

