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Zjednodušuj svoj život
Prednedávnom som si v istom článku prečítal tieto slová: „Nerovnosť skôr
či neskôr vyvoláva násilie.“ Ďalej tam bolo uvedené, ţe 20 % svetovej populácie
ţije v najrozvinutejších krajinách, a vyuţíva aţ 80 % prírodných zdrojov našej
zeme. Otázka znie: „Do ktorej skupiny patríme, a čo nám vlastne chýba?“
Zamyslime sa nad tým, nakoľko si to uvedomujeme. Je namieste klásť si otázku
o svojom ţivotnom štýle. O tom, ako a kedy vyuţívame dobré veci tohto sveta.
Čo vlastne potrebujeme a čo nie... Ţiaľ, zabudli sme a správame sa tak, ako
keby všetko patrilo nám. Zabúdame na to, čo zanecháme ďalším generáciám.
Prehliadame tento fakt, túto pravdu. Veľmi často plytváme, tým čo máme.
Vieme to povedať kaţdý za seba v rôznych oblastiach ţivota. Neváţime si to, čo
sme dostali „zadarmo.“ Potrebujeme zjednodušovať svoj ţivot, zjednodušovať
svoj ţivotný štýl, svoje potreby a staneme sa ochotnými s otvoreným srdcom isť
v ústrety druhým. Toto je naliehavá výzva našich dní. Lebo je ľahké zvyknúť si
na hojnosť, ale múdrejšie a potrebnejšie je ţiť striedmejšie.

Duchovný otec František

  Narodenia
   Panny Márie
Odpustová slávnosť
Ľubotice 6.9.2020



OZNAMY:
 V pondelok 14.9.2020 na sviatok Povýšenia sv. Kríţa bude sv. omša o 18.00 hod. Po
sv. omši bude kríţová cesta. Pôjdeme jednotlivé zastavania smerom na miestnu časť
Kamenec ku kríţu. Všetkých srdečne pozývam.


V utorok 15.9.2020 slávime slávnosť SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE,
PATRÓNKY SLOVENSKA. Sv. omše sú dopoludnia o 7.30 hod. a 10.30 hod.

 Vo štvrtok 17.9.2020, a v piatok 18.9.2020 po sv. omšiach je nácvik
prvopríjímajúcich detí. V sobotu 19.9.2020 o 9.00 hod., bude sv. spoveď
a nácvik na slávnosť 1. sv, prijímania.
 Príbuzných prvoprijímajúcich detí prosím, aby ste využili možnosť sv. spovede vo
štvrtok a piatok od 17.00 hod. do sv. omše. V sobotu budem spovedať
prvoprijímajúce deti a rodičov.
 Slávnosť prvého sv. prijímania bude v nedeľu 20.9.2020 o 10.30 hod.
 V sobotu 19.9.2020 o 18.00 hod., bude sv. omša naviac s platnosťou za nedeľu.
 Jesenné Kántrové dni sú na budúci týţdeň v stredu, piatok, sobotu. Záväzný je jeden
deň. Obsahom je poďakovanie za úrodu. V našej farnosti budeme ďakovať v piatok
18.9.2020 pri sv. omši o 18.00 hod.
 Upratovanie kostola: Chcem poprosiť členov ruţencového bratstva o pomoc pri
upratovaní kostola. Jednotlivé ruţe, si rozdelia týţdne podľa rozpisu.
 Kancelária farského úradu: UTOROK a ŠTVRTOK,

od 16.00 do 17.00 hod.,

okrem prvopiatkového týţdňa. K dispozícii som aj na farskom tel. č. 0915 809 150.
 August 2020
Zbierka na kňazský seminár
Milodary na kostol
z toho:
Z krstu Hudáková Saška
Z pohrebu Taţiková
Husovský J.

221,450,50,100,300,-

Liturgický program 14. – 20. september 2020
14.09.2020 Pondelok 18:00

15.09.2020 Utorok

16.09.2020 Streda

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŢA - sviatok

ZBP Mária, 70 r.
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE,
PATRÓNKY SLOVENSKA - slávnosť
07:30 Za farnosť
10:30 ZBP Mária, 40 r.
Sv.Kornélia, pápeţa a Cypriána, biskupa, muč.
07:00 - spomienka
ZBP Slavomíra Lukáčová, 70 r

17.09.2020 Štvrtok

18:00

Féria
ZBP bohuznámy, 50 r.

18.09.2020 Piatok

18:00

Féria
ZBP Ľudmila, 60 r.

19.09.2020

18:00

Féria
† Jozef, Anna, Jozef Lipkoví

Sobota

20.09.2020 Nedeľa

25. NEDEĽA CEZ ROK
07:30 ZBP Alţbeta 50 r.
10:30 ZBP rodín prvoprijímajúcich detí

Liturgický program 21. – 27. september 2020
22.09.2020 Utorok

18:00

Féria
† Ján, Helena, Róbert

23.09.2020 Streda

07:00

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza - spomienka
† Peter

24.09.2020 Štvrtok

18:00

Féria
† Magdaléna Sakalová - pohrebná

25.09.2020 Piatok

18:00

26.09.2020 Sobota

07:00

27.09.2020 Nedeľa

26. NEDEĽA CEZ ROK
07:30 Za farnosť
10:30 Za DHZ

Féria

ZBP Iveta, 55 r.
Féria
† Pavol Komloš

Neprešlo jazykovou úpravou

