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

Liturgický prehľad na 23. týždeň cez rok
Deň

Liturgická spomienka

Čas sv.
omše

Pondelok
11.9.

Féria

8.00

Utorok
12.9.

† Michal, Mária, Ján a ost. z rod.
Tomišovej (CR)
č. 163
† Štefan a Alžbeta Brindzová (ĽG)

Mena Prebl. P. Márie,

18.00

ZBP pre Máriu a deti s rodinami

Streda
13.9.

Sv. Jána Zlatoústeho,

18.00

ZBP pre Ondreja

č. 274

18.00

† Žofia, Martin a súrodenci

č. 19

8.00
10.30

Za farnosť

8.00

† z rod. Jaššovej a Hromjakovej

8.00
10.00

ZBP pre Alžbetu

č.269
č. 3

Za levočských pútnikov

č. 76

Štvrtok
14.9.
Piatok
15.9.
Sobota
16.9.
Nedeľa
17.9.

ľubovoľná spomienka
spomienka

POVÝŠENIE
SVÄTÉHO KRÍŽA, sviatok
17.00 - ADORÁCIA
SEDEMBOLESTNEJ
P. MÁRIE, patrónky
Slovenska, slávnosť
Féria
24. NEDEĽA
V OBDOBÍ CEZ ROK

Úmysel

č.19

ZBP pre Máriu

č. 66

FARSKÉ OZNAMY:
 V týchto dňoch od 6.-11. septembra je Svätý Otec František na 20. apoštolskej ceste v Latinskej
Amerike v štáte Kolumbia. Sprevádzajme ho svojimi modlitbami.
 V stredu 13. septembra je ďalšie 100. výročie zjavení P. Márie vo Fatime. V tento deň pred sv.
omšou bude fatimská pobožnosť s kňazom s úmyslom za obrátenie našich farníkov…
 Vo štvrtok (14.9.) po večernej sv. omši bude spoločné stretnutie birmovancov v kostole. Účasť
všetkých je nutná, keďže sa rozdelíte do záväzných skupín a zároveň dostanete inštrukcie o
príprave na birmovku.
 Počas nastávajúceho týždňa sa koná zbierka na podporu Rádia Lumen. Primeranou sumou
môžeme podporiť toto jediné katolícke rádio, najmä jeho pravidelní poslucháči. Za váš milodar –
Pán Boh zaplať!
 Nakoniec vám oznamujem, že od budúcej nedele sväté omše budú bývať v zmenenom čase a to
ráno o 8.00 hod. a druhá sv. omša o 10.00 hod. Dôvod na túto zmenu je jednoduchý. Keďže medzi
omšami je dlhá prestávka a v nedeľu po návštevu kostola máte vždy niečo na programe, aby ste
všetko stíhali bez náhlenia, preto druhá sv. omša bude o pol hodinu skôr. Skúste sa podľa tejto
zmeny zariadiť. Za pochopenie ďakujem.
Všetkým vyprosujem požehnaný týždeň. Cyril Revák, duchovný otec.

