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FARSKÉ OZNAMY:

Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

01.09.2019

Pondelok 08:00 Š 12:15 M
Utorok

07:05

Streda

07:30 Š

Štvrtok

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, SP
17:30 K
17:20 M Adorácia po svätej omši

Piatok

07:05

17:20

Prvý piatok, adorácia od
15:00

Sobota

07:05

19:25

13:00, 14:00 sobáše

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana
Pongrácza, kňazov a mučeníkov, SP, relikvie

Nedeľa

07:05

08:30 D 10:00

krst

Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

Poznámky

D = detská, M = s modlitbou liturgie hodín, + = pohrebná, Š = školská omša, K = kaplnka Kudlov

Pondelok – piatok hodinu pred svätými omšami, piatok od 15:00, v sobotu pol hodinu pred omšou.
Chorých a nevládnych budeme spovedať vo štvrtok dopoludnia horný koniec a v piatok dolný
Sviatosť zmierenia
koniec. V piatok bude spovedať len jeden kňaz, tak si nenechávajte slávenie zmierenia na poslednú
chvíľu.
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Prvá nedeľa: Dnes je prvá nedeľa v tomto mesiaci. Po tretej svätej omši bude prvonedeľná adorácia, ktorú
ukončíme pobožnosťou o 15:00. Po svätých omšiach je prvonedeľná zbierka, vopred vďaka za vašu štedrosť.
Modlitba za farské misie: Dnešnou nedeľou začíname modlitbovú prípravu na farské misie. Na záver
prvonedeľnej adorácie odovzdáme rodinám zo Serafínova obraz Matky ustavičnej pomoci a relikviu sv. Alfonza,
zakladateľa rehole redemptoristov. Obraz a relikvia budú až do misií postupne putovať naprieč celým Skalitým.
Putovanie sme podelili podľa upratovacích skupín, tento týždeň sú to skupiny 10-13 a budúci 14 a 15. Rozpis
nájdete aj na webstránke farnosti a v sakristii, kde sa môžu rodiny prihlasovať.
Začiatok školského roku:
◦ ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta oznamuje, že školský rok sa začína svätou omšou v pondelok o 08:00 v
kostole. Žiaci sa zhromaždia o 07:45 na námestí, na svätú omšu pôjdu v sprievode svojich triednych učiteľov.
Prváci prídu na svätú omšu do kostola so svojimi rodičmi. Prosíme prváčikov, aby si so sebou priniesli aj
školskú tašku a peračník. Po omši nasleduje slávnostné otvorenie školského roka na námest.
◦ V stredu večer o 17:30 pozývame do kaplnky na svätú omšu s požehnaním žiakov ZŠMŠ Skalité-Kudlov.
◦ Vo štvrtok pozývame na svätú omšu s požehnaním o 17:20 všetkých pedagógov a vychovávateľov.
◦ V nedeľu o 08:30 požehnáme prvákov stredných a vysokých škôl.
Svätá omša v stredu: Od tohto týždňa bude opäť bývať aj školská omša v stredu ráno 07:30.
Krstná náuka: V piatok večer pozývame rodičov a budúcich krstných rodičov na krstnú náuku. Program začína v
kostole svätou spoveďou, pokračuje pri svätej omši o 17:20 a po svätej omši nasleduje ešte katechéza vo fare.
Prvopiatková pobožnosť: Na prvý piatok po rannej omši bude prvopiatková pobožnosť a takisto večer pred
omšou.
Upratovanie: Za upratovanie chrámu a milodar na kostol ďakujeme skupine č. 10. Budúcu sobotu prosíme skupinu
č. 11 (za Mostom, za Kocuramy, u Gamrota, Bory).
Národný pochod za život: V nedeľu 22.09. sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život. Z našej farnosti
pôjde autobus, cena za dopravu je 15€, prihlasovať sa môžete v sakristii. Ak sa chystáte ísť sami, na stránke
Žilinskej diecézy www.dcza.sk nájdete všetky dôležité informácie.
Púť do Krakova: Pán kaplán Mirko pozýva na dvojdňový pútnický zájazd do Krakova 11.-12.10. Cena 55€,
prihlasovanie v sakristii.
Púť na Butkov: Ružencové spoločenstvo pozýva na púť na Horu Butkov v nedeľu (13.10.). Odchod autobusu je o
06:30 od Kožákovho mostu. Predpokladaný návrat o 16:00. Prihlasovanie v sakristii. Cena za dopravu je 9,- €.
Púť do Macedónska a Albánska: Farnosť Čadca-Milošová pozýva 04.-9.10. na šesť dňovú púť do Macedónska a
Albánska k Matke Tereze a k hrobom štyroch zo siedmych svätých sedmopočetníkov: sv. Nauma, sv. Klimenta, sv.
Gorazda a sv. Angelára. Cena 150 €. Viac informácií na výveske.

