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Svätá Anna a svätý Joachim, 
rodičia Panny Márie 

a spolupatróni našej farnosti, 

utiekame sa k vám s prosbou 

o orodovanie za našich rodičov, 

starých rodičov, za naše rodiny. 

Nech v nich vládne pokoj, láska a radosť, 

aby naše deti rástli 

v telesnom, duševnom 

i duchovnom zdraví.

Amen. 
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FARSKÝ DETSKÝ TÁBOR

Od pondelka 30.7. sa koná farský detský tábor, preto aj týždňový liturgický poriadok je

tomu prispôsobený. Tábor začína sv. omšou v pondelok o 800 vo farskom kostole
Fatimskej Panny Márie. Po omši naložíme batožinu do pristaveného vozíka (so sebou si
vezmite do malého ruksaku len občerstvenie do vlaku – vodu a niečo na zahryznutie).
Dadka ešte zozbiera preukazy, zdravotný a vlakový, a ide sa na vlakovú stanicu. Veľkú
batožinu vezie auto s vozíkom, účastníkov tábora vlak až do Medzilaboriec. Tábor končí v
sobotu 4.8. dopoludnia. Do pristaveného autobusu (!) naložíte batožinu, nasleduje
návšteva Múzea moderného umenia Andyho Warhola a návrat. Plánovaný príchod

autobusu k farskému kostolu je v sobotu okolo 1300.  

1. čítanie: 2 Kr 4, 42-44
Ž: 145, 10-11. 15-16. 17-18
Refrén: Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás.
2. čítanie: Ef 4, 1-6
Evanjelium: Jn 6, 1-15

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Text Jánovho evanjelia v šiestej kapitole
ponúka bohatý materiál na úvahy o eucharistii. Rozprávanie začína ľahkou zápletkou – ľudia
nemajú na opustenom mieste dostatok jedla. Ale už tu máme prvý impulz k uvažovaniu:
Boh vidí ľudskú núdzu a vie ju riešiť. Nie je ľahostajný. Ježiš rozdáva! A pomáhajú tu
apoštoli. Sami majú len veľmi málo, ale aj s tým Boh dokáže pracovať. Stačí toto málo Bohu
ponúknuť. (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára.

spomíname
Dňa 3.8.2018 si pripomenieme 35 rokov čo nás opustil milovaný manžel a

otec Mikuláš Musák. Ktorí ste ho poznali venujte mu prosím tichú
spomienku a modlitbu.

Manželka Helena, dcéra Agátka, syn Martin a syn Marián s celou rodinou.



vv časEčasE odod 30.07.2018 30.07.2018 dodo 05.08.201805.08.2018
vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 5.8.-11.8. vedie modlitby pred sv. omšami 
p. Mária vasiľová (sadová ul.).       
Poďakovanie: Úprimné „ďakujem“ patrí všetkým, ktorí sa zapojili do brigády na farskom
dvore i do upratovania okolo a v starom kostole. Boh vám to odplať.
Porciunkulové odpustky: 2.augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách
minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na
získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a
Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté
prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca. Tieto odpustky možno získať aj vo
františkánskych kostoloch.
Prvý piatok: Dopoludnia navštívim chorých podľa zoznamu z minulého mesiaca. Prípadné
zmeny nahláste do štvrtka v sakristii.
Farský detský tábor: Od pondelka začíname detský tábor, preto aj liturgický poriadok je tomu
prispôsobený.
Cyklopúť: Cykloklub Fatimskej Panny Márie oznamuje, že v dňoch 3. až 10. augusta vykoná
svoju tradičnú letnú cyklopúť. Tohto roku navštívime pútnické miesta na Morave - Velehrad a
Svatý Hostýn (najstaršie Mariánske pútnické miesto v Českej republike). V Poľsku navštívime
Skóczow, Wadovice, Krakow a Nowý Sacz. Tak ako po minulé roky aj teraz budete mať
možnosť vložiť do pripravenej krabičky svoje úmysly, za ktoré budú slúžené sväté omše na
pútnických miestach. Svojim prípadným milodarom podporíte tohtoročnú púť cykloklubu.

Na budúcu nedeľu bude len jedna svätá omša a to o 900, keďže v sobotu sa pripojím k
cyklopútnikom. Preto aj v týždni od 6. 8. bude upravený liturgický program – svätá omša bude
až v piatok. Berieme vás všetkých v duchu so sebou, za celú farnosť a na vaše úmysly
obetujeme farskú cyklopúť.
Rozpis lektorov:
18. nedeľa v Cezročnom období: 09.00 hod. - H. Uhlíková, Ľ. Gazda.
ohlášky: 
1. Dominik DOBOŠ,syn Milana a Ľudmily rod. Hládekovej, bývajúci v Čemernom a Nikola
HUMENÍKOVÁ, dcéra Štefana a Márie rod. Čižovej, bývajúca vo Vranove nad Topľou, ohlasujú
sa 3. krát.
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Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marcel Stanko, farský administrátor - 0908 047 220;

Pevná linka na faru - 057 4426 286.
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PPoNdELoKoNdELoK 30.07.201830.07.2018
Bl. Zdenky Schelingovej, panny a

mučenice

(ľubovoľná spomienka)

sv. omša: 800 + Mária a Ján Bachoví, 
+ Anna  

UU toRoKtoRoK 31.07.201831.07.2018
Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

(spomienka)  

Sv. spoveď: 1700

sv. omša: 1830 + Mikuláš Musák (35. výročie)  

ss tREdatREda 01.08.201801.08.2018
Sv. Alfonza Máriu de Liguori,

biskupa a učiteľa Cirkvi

(spomienka)  

sv. omša: 630 + Ján a Júlia 

ŠŠ tvRtoKtvRtoK 02.08.201802.08.2018
Prvý štvrtok v mesiaci – deň

modlitieb za duchovné povolania

PP iatoKiatoK 03.08.201803.08.2018
Prvý piatok v mesiaci 

Sv. spoveď: 1700

sv. omša: 1830 Za ctiteľov BSJ 
a členov Ružencového bratstva          

ss obotaobota 04.08.201804.08.2018
Prvá sobota v mesiaci

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza

(spomienka) 

Fatimská sobota: 700

sv. omša: 800 + Ladislav    

NN EdEĽaEdEĽa 05.08.201805.08.2018

18. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

sv. omša: 900 ZBP Valéria (60 rokov) 
a Anna (80 rokov)

Sv. ruženec: 1430 + výmena tajomstiev            

LitURGiCKýLitURGiCKý PRoGRaMPRoGRaM odod 30.07.2018 30.07.2018 dodo 05.08.201805.08.2018

“Hlad vyjde lacno, prieberčivosť draho.“ (Lucius Seneca)


