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

Liturgický prehľad na 22. týždeň cez rok
Deň

Liturgická spomienka

Pondelok
O Duchu Svätom,
Sv. omša za účasti pedagógov
4.9.
a žiakov ZŠ

Čas sv.
omše

Úmysel

9.00

ZBP pre Cyrila Palenčára (70r.)(ĽG)

VENI
SANCTE

Utorok
5.9.

Sv. Matky Terézie z
Kalkaty, rehoľníčky, spom.

Streda
6.9.

Výr. posv. katedrály v KE, sv.
Zádušná sv. omša (večerná)

8.00
18.00
7.30
18.00

Štvrtok
7.9.

Svätých košických
mučeníkov, spomienka

7.30

Piatok
8.9.

NARODENIE PANNY
MÁRIE, slávnosť – titul
farského chrámu

8.00
18.00

Sobota
9.9.
Nedeľa
10.9.

Féria

8.00

Sobášna sv. omša

15.00
8.00
10.30

23. NEDEĽA
V OBDOBÍ CEZ ROK

ZBP vnúčatám Sofii a Daniele(CR)28
† Ján, Jozef a ostatní z r. Bačovej(ĽG)
† z r. Žihalovej a Sedlákovej (CR)č.73
† Stanislav Jašš (ĽG)
č. 98
† Slavomír Strelec, 1. výr. (CR) č.210
† Iveta a Jozef (ĽG)
č. 15
† Vincent a ostatní z rod. Jaššovej
a Trošanovej (CR)
č. 170
Na úmysel celebranta (ĽG)
Na úmysel celebranta (CR)
ZBP pre Tomáša Šveca a rod. (ĽG) č. 140
† Ján, Františka, Alžbeta a kňaz Václav
(CR) č. 66
Za novomanželov Jozefa a Michaelu (CR)

Za pútnikov v Hriňovej,… (ĽG)
Za obrátenie hriešnikov v našej
farnosti (CR)
č. 137

FARSKÉ OZNAMY:
 Dnes (3.9.) popoludní o 13.30 hod. bude pobožnosť a výmena tajomstiev posvätného ruženca.
 Sviatosť manželstva chcú prijať: Jozef Kušnír, narodený v PO a bývajúci v Polome a Michaela

Hudá, narodená v PO a bývajúci v NS ohlasujú sa po 3-krát. Kto by vedel o nejakej prekážke voči
tomuto manželstvu, nech to ohlási na farskom úrade.

 Novomanželia Matúš a Ivana Tomaščákoví darovali na potreby chrámu 50,-€. Nech Boh odmení
ich milodar a požehná začínajúce manželstvo.
 Celomesačná zbierka v mesiaci august vyniesla 905,-€. Všetkým Pán Boh zaplať, ktorí ste v

uplynulom mesiaci prispeli svojím milodarom na potreby farnosti.

 V piatok (8.9.) máme v našej farnosti slávnosť titulu nášho chrámu – NARODENIE P. MÁRIE,
preto v tento deň budú tiež dve sväté omše, aby ste sa mohli vystriedať.
 V sobotu (9.9.) sú pozvaní všetci mladí, najmä birmovanci na Dekanátne stretnutie mládeže v

Dubovici, ktoré začne o 9.30 hod. sv. omšou. Podrobnejšie informácie sú na nástenke v predsieni.

 Nakoniec osobitne poďakovanie patrí všetkým, ktorí v uplynulých dňoch pomáhali na fare pri
výmene okien a pece, upratovaní fary, spracovaní dreva, či úprave farského a kostolného areálu.
Všetkým vyprosujem Božie požehnanie a ochranu našej nebeskej Matky Panny Márie. Cyril Revák, duchovný otec.

