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FARSKÉ OZNAMY:
Pondelok

Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

12:15 M

Utorok

07:05

Streda

-------------

Štvrtok

08.09.2019

Sv. Peter Claver, kňaz, ĽS, uctenie relikvie
17:30 K
17:20 M Adorácia po svätej omši

Najsvätejšie Meno Panny Márie, ĽS
Sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi, SP

Piatok

07:05

17:20

Sobota

07:05

11:00 K 19:25

Povýšenie svätého kríža, SV, hody v Kaplnke na Kudlove

Nedeľa

07:05

08:30 D 10:00

Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, SL

Poznámky

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

Sviatosť zmierenia Pondelok – sobota polhodinu pred svätými omšami.

•

Modlitba za farské misie: Ďakujeme veriacim zo skupín číslo 10-13 za modlitby za misie. Tento týždeň môžu prijať
relikviu sv. Alfonza a Ikonu Matky ustavičnej pomoci veriaci zo skupín č. 14. a 15., budúci týždeň zo skupín 8. a 9.

•

Svätá omša v stredu: Túto stredu ráno školská omša nebude.

•

Deviatnik: Vrámci prípravy na Pochod za život začneme v piatok večer pri svätej omši Novénu za úctu k daru
ľudského života.

•

Hody v Kaplnke na Kudlove: Z príležitosti slávnosti Povýšenia svätého kríža bude v sobotu o 11:00 v kaplnke na
Kudlove hodová svätá omša. Odchod pútnikov od kostola v Skalitom bude o 09:40.
Upratovanie: Za upratovanie chrámu a milodar na kostol ďakujeme skupine č. 11. Budúcu sobotu prosíme skupinu
č. 12 (u Chabiniaka, u Serafína, u Kocurka, u Francoka).
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Zbierka: Budúcu nedeľu, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, bude zbierka na seminár.
LH Capkovci: Pri druhej svätej omši (08:30) bude liturgiu doprevádzať Ľudová hudba Capkovci.
Cesta Sedembolestnej Panny Márie: Po tretej omši vás pozývame na pobožnosť Cesta Sedembolestnej Panny
Márie. Pobožnosť začne o 11:10 pri prvej kaplnke.
Mariánska pieseň: O 13:00 sa bude v kostole konať 15. ročník Mariánskej piesne, ktorú organizuje Obec Skalité.
Ohlášky: V sobotu 21.09. chcú v našej farnosti vstúpiť Jána Harandza zo Sokolova (ČR) a Jana Zemaníková zo
Skalitého. Prosíme o modlitby za týchto snúbencov.
Petícia za zastavenie hazardu: 1400 podpisov.
Birmovanci: Pre záujemcov o prípravu na birmovku organizujeme Kurz Objav Krista. Kurz začína 21.09.2019 a
môžu sa doň prihlásiť stredoškoláci druháci a starší. Absolvovanie kurzu je jednou z podmienok prijatia medzi
birmovancov. Budúci birmovanci sa môžu prihlásiť do budúcej nedele cez farskú stránku, alebo v sakristii.
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. V Bratislave budeme spolu s veriacimi z
našej diecézy sláviť svätú omšu pre rodiny s deťmi o 12:30 v Kostole Panny Márie Snežnej. Po jej skončení sa
spoločne presunieme na Námestie slobody, kde sa koná hlavný program podujatia. Cesta pešo trvá 15-20 minút. O
13:30 začína samotný pochod, ktorým chceme aj navonok manifestovať našu úctu k životu každého človeka. Ak sa
chystáte ísť sami, na stránke Žilinskej diecézy www.dcza.sk nájdete všetky dôležité informácie o doprave a o
mimoriadnom vlaku z Čadce.
Hubertovská sv. omša: Poľovníci vás srdečne pozývajú na slávnostnú Hubertovskú svätú omšu, ktorá bude v
nedeľu 22.09. o 14:00 v našom kostole. Hlavným celebrantom bude váš rodák Jozef Tomica.
Lamačské chvály: V piatok 27.09. privítame medzi nami gospelovú kapelu Lamačské chvály. Hudbou, spevom i
slovom budú doprevádzať svätú omšu o 17:20 a večerné modlitby chvál, ktorými bude program pokračovať.
Objav Krista pre dospelých: Na jeseň (30.09.-18.11.) otvárame kurz Objav Krista pre dospelých. Kurz pozostáva z
ôsmych stretnutí s modlitbou, prednáškou a diskusiou v skupinkách. Stretnutia budú sa vždy v pondelok od 19:00
do 21:00 vo fare. P. Michal Zamkovský, redemptorista, ktorý bude viesť misie v našej farnosti, odporúča kurz ako
výbornú prípravu na farské misie. Viac informácií o kurze nájdete na farskej stránke a na výveske.
Národná púť v Šaštíne: Informácie nájdete na výveske.
Záhradkári: Záhradkári zahajujú muštovanie ovocia od 13.09. Informácie na ich nástenke.

