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

Liturgický prehľad na 21. týždeň cez rok
Deň

Liturgická spomienka

Pondelok Sv. Augustína, biskupa a
uč. Cirkvi, spomienka
28.8.
Utorok Mučenícka smrť sv. Jána
29.8.
Krstiteľa, spomienka
Streda
30.8.
Štvrtok
31.8.
Piatok
1.9.

Čas sv.
omše

Úmysel

18.00

ZBP pre rodinu Hurajtovú a
Kožárovú
č. 25
ZBP pre Alžbetu a Václava
Rajčuľových
č. 27

Féria

8.00

Za trpezlivé znášanie utrpenia
v chorobe Pavla
č. 163

Féria

18.00

ZBP pre Máriu Žihalovú (80r.) č. 66

O Najsv. Srdci Ježišovom

Sobota
2.9.

votívna svätá omša
PRVÝ PIATOK
O Panne Márii, vot. sv. omša
7.15 – VEČERADLO

Nedeľa
3.9.

22. NEDEĽA
V OBDOBÍ CEZ ROK

18.00

18.00
8.00
8.00
10.30

ZBP pre Margitu, Pavla, Stanislava
a obrátenie Pavla (ĽG)
č. 203
† František a Pavol (CR)
č. 267
† Pavol Mertinko (ĽG)
č. 267
Za Ružencové bratstvo (CR)
č. 137
ZBP pre Františku a r. Kallovú (ĽG) č.263
Za farnosť (CR – 8.00)
ZBP pre rod. Hromjakovú (CR)
č. 269

FARSKÉ OZNAMY:
 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 2-krát. Kto by vedel o nejakej prekážke voči
tomuto manželskému zväzku, nech to ohlási na farskom úrade.
 Dnes (27.8.) je presne 150 rokov od narodenia nášho rodáka, kňaza a biskupského vikára Jozefa
Reinera, ktorí je pochovaný v Sabinove, ale na tunajšom cintoríne má svoju pamätnú náhrobnú dosku a rodičovský hrob.
Preto vás dnes o 13.30 hod. pozývam na popoludňajšiu pobožnosť na náš cintorín, kde sa budeme modliť
nielen zaňho, ale aj ostatných našich zosnulých príbuzných. Ak máte doma sviece, prineste si ich, požehnám ich a roznesiete
ich po hroboch svojich príbuzných. Zároveň ďakujem p. starostovi za zabezpečenie prác pri úprave hrobu rodičov tohto kňaza,
v mene kurátorov ďakujem aj Štefanovi Maslišovi za celodenný dozor na fare pri výmene nového kotla, ďakujem kurátorom
Stanislavovi Hudému a Jánovi Dorocákovi ml. za spracovanie dreva pre faru, ako aj Jánovi Polomskému za jeho dovoz a
tiež ďakujem aj p. kostolníčke Stazke za urgovanie zvonárskej firmy, ktorá opravila zvony, takže od pondelka znovu
zvonia. Všetkým zainteresovaným, ako aj každého koho som menovite nespomenul a priložil tiež svoju roku k spoločnému
dobru, nech Boh tak isto všetko vynahradí a požehná.
 V nastávajúci piatok (1.9.) je už prvý piatok v mesiaci septembri. Návštevu chorých vykonáme v
riadnom čase od 9.00 hod. Prvopiatková adorácia bude opäť po sv. omši do 22.00 hod. Zároveň
celý týždeň budem spovedať hodinu pred sv. omšou a k sviatosti zmierenia osobitne pozývam
žiakov a študentov, aby s čistým srdcom začali nový školský rok a získali si osobitnú Božiu pomoc
pre všetko, čo ich v ďalšom školskom roku bude čakať.
 Od 1. septembra by sa už mal vrátiť z dovolenky aj duchovný otec Cyril.
Všetkým želám jasné počasie a Božiu pomoc pri začínajúcich prácach na poli.
Ľubomír Grega, zastupujúci kňaz.

