Nedeľné oznamy 2017
Liturgický rok „A“ 2016 / 2017
Adventné obdobie: 27.11. | 04.12. | 11.12. | 18.12.
Vianočné obdobie: 25.12. | 01.01. | 08.01.
Obdobie cez rok:

15.01. | 22.01. | 29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02. | 26.02.

Pôstne obdobie:

05.03. | 12.03. | 19.03. | 26.03. | 02.04. | 09.04.

Veľkonočné obdo: 16.04. | 23.04. | 30.04. | 07.05. | 14.05. | 21.05. | 28.05. | 04.06.
Obdobie cez rok:

11.06. | 18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07. | 16.07. | 23.07. | 30.07.
06.08. | 13.08. | 20.08. | 27.08. | 03.09. | 10.09. | 17.09. | 24.09.
01.10. | 08.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10. | 05.11. | 12.11. | 19.11.
26.11.

Adventné obdobie: 03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12.
Vianočné obdobie: 31.12.

Odpustky pre duše v očistci – podmienky na získanie odpustkov

Úmysly svätých omší 2017
01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01. | 29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02. | 26.02. | 05.03. | 12.03.
19.03. | 26.03. | 02.04. | 09.04. | 16.04. | 23.04. | 30.04. | 07.05. | 14.05. | 21.05. | 28.05.
04.06. | 11.06. | 18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07. | 16.07. | 23.07. | 30.07. | 06.08. | 13.08.
20.08. | 27.08. | 03.09. | 10.09. | 17.09. | 24.09. | 01.10. | 08.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10.
05.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11. | 03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12. | 31.12.

Ne deľné ozn amy
1. Adventná nedeľa

27. november 2016
Liturgický kalendár

Po 28. XI. 16 Féria
Ut 29. XI. 16 Féria
St 30. XI. 16 Sv. Ondreja, apoštola – sviatok
Št 1. XII. 16 Štvrtok po 1. adventnej nedeli,
Pi 2. XII. 16 Féria
So 3. XII. 16 Sv. Františka Xaverského, kňaza - spomienka
Ne 4. XII. 16 2. Adventná nedeľa
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola ďakujeme farníkom z Podhája. Na budúci
týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání. Zároveň prosíme ochotných
dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť na budúcu sobotu urobiť veľké upratovanie kostola pred
Vianocami.
Večerná modlitba v rodine pri adventnom venci – je k dispozícii pri Farskom liste.
V utorok bude sv. omša aj o 16:30 hod.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00 hod. A
piatok od 16:00 hod. Vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí si prvopiatkovú sv. spoveď
nenechajú na poslednú chvíľu a prídu na sv. spoveď skôr. Chorých a nevládnych budeme
spovedať štvrtok a piatok od 9.00 hod. V stredu budeme spovedať v Domove dôchodcov na
Ľadovni kde bude aj sv. omša o 9:00 hod.
Prvopiatková adorácia – Piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich, aby sa
zapísali na hárok pri Farskom liste.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
Spovedanie chorých pred vianočnými sviatkami. – Prosíme aby ste nám nahlásili chorých
a nevládnych, ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami. Nahlásiť ich
môžete po sv. omši v sakristii, na farskom úrade alebo telefonicky. Spovedať ich budeme 15.
a 16. decembra od 9:00 hod.
Stretnutie akolytov a lektorov – Vo štvrtok po večernej svätej omši pozývame na duchovnoformačné stretnutie akolytov a lektorov.
Stretnutie mladých – Pozývame všetkých dospelých mladých na stretnutie, ktoré bude na
budúcu sobotu o 19:00 na fare.
Zbierka na charitu – Dnes, na prvú adventnú nedeľu bude zbierka na charitu. Za vaše
milodary vám v mene núdznych veľmi pekne ďakujeme.
Rodinné centrum Rozprávkový domček v spolupráci s mestom Vrútky Vás srdečne
pozýva na Benefičný adventný koncert Bethlehem v nedeľu 4.decembra o 16:00 hod. v
kostole Sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach. Účinkuje zoskupenie starej hudby Musica Mysteriosa.
Dobrovoľným vstupným pred koncertom zároveň prispievate na aktivity pre podporu rodiny
organizované Rodinným centrom. Záujemcovia o koncert si môžu vyzdvihnúť pozvánky po
každej omši v sakristii.Pozvánka bude slúžiť aj ako poukážka na občerstvenie (kapustnica
s punčom), ktoré bude po skončení koncertu.

Ne deľné ozn amy
2. Adventná nedeľa

4. december 2016
Liturgický kalendár

Po 5. XII. 16
Ut 6. XII. 16
St 7. XII. 16
Št 8. XII. 16
Pi 9. XII. 16
So 10. XII. 16
Ne 11. XII. 16

Féria
Sv. Mikuláša, biskupa – ľubovoľná spomienka
Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nepoškvrnené počatie Panny Márie - slávnosť
Sv. Jána Didaka Cuauhtlatoatzina - ľubovoľná spomienka
Féria
3. Adventná nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola ďakujeme farníkom zo Strání. Na budúci
týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred. Zároveň veľmi pekne
ďakujeme aj všetkým ochotným dobrovoľníkom, ktorí prišli pomôcť s predvianočným
upratovaním kostola. Tiež prosíme dobrovoľníkov, ktorí by prišli urobiť veľké upratovanie fary
zajtra 5.12.2016 od 8:00 hod.
Katechéza so svätou omšou – pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok o 16:30.
Slávnosť – Vo štvrtok 8.12.2016 je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Keďže
je to prikázaný sviatok sv. omše budú o 6:00; 16:00 a 18:00 a v Dražkovciach o 18:00 h.
Okrem toho bude zo sviatku slúžená aj vigílna sv. omša v stredu večer.
Spoločná predvianočná sv. spoveď - bude v našej farnosti v stredu a štvrtok (21. a
22.12.2016) od 14:30-17.30. Prajem Vám, aby ste v tejto sviatosti našli odpustenie hriechov,
prameň pokoja, radosti a tak mohli prežiť krásne vianočné sviatky. Na Severe je spoločná sv.
spoveď v sobotu 17.12.2016 14:00-17:00 a vo Vrútkach v nedeľu 18.12.2016 15:00-18:00.
Spovedanie chorých pred vianočnými sviatkami. – Prosíme aby ste nám nahlásili chorých
a nevládnych, ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami. Nahlásiť ich
môžete po sv. omši v sakristii, na farskom úrade alebo telefonicky. Spovedať ich budeme 15.
a 16. decembra od 9:00 hod.
Stretnutie charity – V stredu 7.12.2016 po večernej sv. omši pozývame na duchovnoformačné stretnutie dobrovoľníkov Farskej charity.
Združenie kresťanských seniorov vás srdečne pozýva na predvianočné posedenie do
jedálne Denného centra klubu dôchodcov utorok 6. decembra 2016 o 14.00 hod.
Zbierka na charitu – Minulú nedeľu sa v zbierke na charitu vyzbieralo 1.080 €. Za vaše
milodary vám v mene núdznych veľmi pekne ďakujeme.
Svätá omša v Skanzene – bude na budúcu nedeľu o 13.30 h.
Rodinné centrum Rozprávkový domček v spolupráci s mestom Vrútky Vás srdečne
pozýva na Benefičný adventný koncert Beth-lehem v nedeľu 4.decembra o 16:00 hod. v
kostole Sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach. Účinkuje zoskupenie starej hudby Musica Mysteriosa.
Dobrovoľným vstupným pred koncertom zároveň prispievate na aktivity pre podporu rodiny
organizované Rodinným centrom. Záujemcovia o koncert si môžu vyzdvihnúť pozvánky po
každej omši v sakristii.Pozvánka bude slúžiť aj ako poukážka na občerstvenie (kapustnica s
punčom), ktoré bude po skončení koncertu.
DOD na SOU - Dňa 9.12.2016 (v piatok) sa od 9.00 h do 14.00 h uskutoční na SOŠ sv.
Jozefa Robotníka v Žiline (u Saleziánov) DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Ponúkame odbory
autoopravár, stolár, murár a grafik digitálnych médií. Všetci ste srdečne pozvaní.

Ne deľné ozn amy
3. Adventná nedeľa

11. december 2016
Liturgický kalendár

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

12. XII. 16
13. XII. 16
14. XII. 16
15. XII. 16
16. XII. 16
17. XII. 16
18. XII. 16

Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej - ľubovoľná spomienka
Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka
Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Féria
Féria
Féria
4. Adventná nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola ďakujeme farníkom z časti mesta Stred. Na
budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Prednádražia. Zároveň veľmi pekne
ďakujeme aj všetkým ochotným dobrovoľníkom, ktorí prišli pomôcť s predvianočným
upratovaním fary.
Katechéza so svätou omšou – pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok o 16:30.
Spoločná predvianočná sv. spoveď - bude v našej farnosti v stredu a štvrtok (21. a
22.12.2016) od 14:30-17.30. Prajem Vám, aby ste v tejto sviatosti našli odpustenie hriechov,
prameň pokoja, radosti a tak mohli prežiť krásne vianočné sviatky. Na Severe je spoločná sv.
spoveď v sobotu 17.12.2016 14:00-17:00 a vo Vrútkach v nedeľu 18.12.2016 15:00-18:30.
Spovedanie chorých pred vianočnými sviatkami. – Prosíme aby ste nám nahlásili chorých
a nevládnych, ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami. Nahlásiť ich
môžete po sv. omši v sakristii, na farskom úrade alebo telefonicky. Spovedať ich budeme 15.
a 16. decembra od 9:00 hod.
Svätá omša v Skanzene – bude dnes o 13.30 h.
Vianočné trhy v dňoch 21. a 22. decembra 2016 sa od 14:30 hod. budú pri kostole konať
vianočné trhy, kde sa budú predávať ručne robené vianočné ozdoby. Výťažok z trhov bude
použitý pre farskú charitu, ktorá slúži hlavne ako pomoc pre rodiny v núdzi a na pastoráciu
vysokoškolskej mládeže. Kto sa chce zapojiť, môže priniesť vlastnoručne vyrobené ozdoby na
faru do 20.12.2016.
Festival TURIECKLASIK 2016 - Pozývame vás na koncerty klasickej hudby v regióne
Turiec. V dňoch 15. a 17. decembra sa uskutoční 2. ročník Festivalu TURIECKLASIK v
Martine. Počas tejto výnimočnej kultúrnej udalosti sa nám predstaví komorné trio
15.12.2016 o 19:00 hod. v kostole sv. Martina v Martine a na druhom koncerte vystúpi
jedinečný Komorný orchester mesta Bratislavy CAPPELLA ISTROPOLITANA, ktorý
odohrá koncert 17.12 o 19:00 hod. vo farskom kostole sv.Martina v Martine. Sólistami
večera budú huslisti Robert Mareček a Patrik Čižmarovič a violista Martin Ruman. Na
koncerte odznejú diela barokových majstrov v podaní jedného z najlepších komorných
orchestrov na Slovensku. Vstupné na festival je dobrovoľné. Viac na:
http://www.turiecklasik.sk/
Vianočný koncert – V nedeľu 18.12.2016 o 19.00 hod. v kostole sv. Martina bude Vianočný
koncert pre Občianske združenie „Amazonky“, ktoré podporuje ženy s diagnózou karcinómu
prsníka. Plagát nájdete na nástenke v predsieni kostola, alebo na martin.fara.sk .

Ne deľné ozn amy
4. Adventná nedeľa

18. december 2016
Liturgický kalendár

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

19. XII. 16
20. XII. 16
21. XII. 16
22. XII. 16
23. XII. 16
24. XII. 16
25. XII. 16

Féria
Féria
Féria
Féria
Féria
Štedrý deň
Narodenie Pána – slávnosť – Vianoce
Rozpis svätých omší počas Vianoc

Sobota

07:00
16:00
24. XII. 16
22:00
24:00

Martin
Martin – Vigílna sv. omša
Martin – Vojenská sv. omša
Martin; Dražkovce;

Nedeľa
Pondelok

25. XII. 16 07:00; 08:30; 11:00; 18:00 - Martin
26. XII. 16 09:15 – Sklabiňa
10:15 - Dražkovce

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola ďakujeme farníkom z časti mesta
Prednádražia. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.
Spoločná predvianočná sv. spoveď - bude v našej farnosti v stredu a štvrtok (21. a
22.12.2016) od 14:30-17:30. Prajem Vám, aby ste v tejto sviatosti našli odpustenie hriechov,
prameň pokoja, radosti a tak mohli prežiť krásne vianočné sviatky. Dnes je spoločná sv.
spoveď vo Vrútkach 15:00-18:30.
Jasličková pobožnosť – V nedeľu 25.12. bude po svätej omši o 8.30 jasličková pobožnosť.
Vianočné koledy – Mládežnícky spevokol – už tradične – bude spievať vianočné koledy pol
hodinu pred polnočnou sv. omšou v predsieni kostola.
Vianočné trhy v dňoch 21. a 22. decembra 2016 sa od 14:30 hod. budú pri kostole konať
vianočné trhy, kde sa budú predávať ručne robené vianočné ozdoby. Výťažok z trhov bude
použitý pre farskú charitu, ktorá slúži hlavne ako pomoc pre rodiny v núdzi a na pastoráciu
vysokoškolskej mládeže. Kto sa chce zapojiť, môže priniesť vlastnoručne vyrobené ozdoby na
faru do 20.12.2016.
Betlehemské svetlo – prinesú Skauti dnes o 11:00.
Živý Betlehem – Farnosť Kláštor pod Znievom vás 25. decembra 2016 o 15:00 h. pozýva na
divadelné stvárnenie biblického príbehu narodenia Ježiša Krista „Živý Betlehem“ ktoré bude
pred Prepoštským kostolom Panny Márie.
Vianočný koncert – Dnes o 19.00 hod. v kostole sv. Martina bude Vianočný koncert pre
Občianske združenie „Amazonky“, ktoré podporuje ženy s diagnózou karcinómu prsníka.
Plagát nájdete na nástenke v predsieni kostola, alebo na martin.fara.sk .
Požehnané Vianoce, plné Božieho pokoja, radosti a lásky vám želajú vaši kňazi
Kamil Lieskovský, Rudolf Michút, Michal Meliš, Juraj Jendrejovský

Ne deľné ozn amy
Vianoce: Slávnosť Narodenia Pána

25. december 2016

Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

26. XII. 16
27. XII. 16
28. XII. 16
29. XII. 16
30. XII. 16
31. XII. 16
1. I. 17

Sv. Štefana, prvého mučeníka – sviatok
Sv. Jána, apoštola a evanjelistu – sviatok
Svätých neviniatok, mučeníkov – sviatok
Piaty deň v oktáve narodenia Pána
Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – sviatok
Siedmy deň v oktáve narodenia Pána
Panny Márie Bohorodičky – slávnosť

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola ďakujeme farníkom z Bystričky. Na budúci
týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Ladovne a Jahodníkov.
Sväté omše na Sviatok sv. Štefana – budú ako v nedeľu.
Jasličková pobožnosť – Dnes po svätej omši o 8.30 bude jasličková pobožnosť.
Ďakovná pobožnosť na konci roku – V stredu na Silvestra budú sv. omše o 7:00 a 15:00.
Po sv. omši o 15:00 bude ďakovná pobožnosť za všetky milosti, ktoré nám Pán Boh daroval v
uplynulom roku. Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba Bože
chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.
Polnočná adorácia – Na Silvestra o 23:00 sa vystaví Eucharistia k osobnej adorácii. Od
23:20 do 23:50 bude večeradlo a adorácia sa ukončí polnočným Eucharistickým požehnaním.
Ranné sväté omše vo vianočnom období – budú bývať o 7.00 až do štvrtku 05. 01. 2017.
Poďakovanie – Nech Pán Boh odmení hojným požehnaním organistov, spevákov,
kostolníkov, miništrantov, tých, ktorí robili vianočnú výzdobu a upratovali kostol a všetkých,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o krásny priebeh vianočných sviatkov. Rovnako
ďakujeme aj všetkým účastníkom Jasličkovej akadémie, ktorí nám krásnym spôsobom
spestrili vianočné sviatky.
Vianočné koncerty – Zajtra o 10.30 hod. bude mať koncertné vystúpenie Spevácka skupina
HRADISKO Vrútky a o 15.00 hod. hudobné zoskupenie FLAUTIS VOTIS. Podrobné
informácie sú vo Farskom liste a na nástenke v predsieni kostola.
Živý Betlehem – Farnosť Kláštor pod Znievom vás dnes o 15:00 h. pozýva na divadelné
stvárnenie biblického príbehu narodenia Ježiša Krista „Živý Betlehem“ ktoré bude pred
Prepoštským kostolom Panny Márie.
Požehnané Vianoce, plné Božieho pokoja, radosti a lásky vám želajú vaši kňazi
Kamil Lieskovský, Rudolf Michút, Michal Meliš, Juraj Jendrejovský

Ne deľné ozn amy
Panny Márie Bohorodičky - slávnosť

1. január 2017

Liturgický kalendár
Po

2. I. 17

Ut
St
Št
Pi
So
Ne

3. I. 17
4. I. 17
5. I. 17
6. I. 17
7. I. 17
8. I. 17

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi spomienka
Najsvätejšieho mena Ježiš – ľubovoľná spomienka
Féria
Féria
Zjavenie Pána - sviatok
Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza – ľubovoľná spomienka
Krst Krista Pána - sviatok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola ďakujeme farníkom z Ladovne a
Jahodníkov. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Podhája.
Prvonedeľná poklona – s Loretánskymi litániami ku cti Panny Márie Bohorodičky bude dnes
o 15.00 hod. Touto pobožnosťou chceme začať sláviť rok stého výročia zjavenia Panny Márie
vo Fatime. Budeme vyprosovať od Panny Márie ochranu a pomoc rodine, ktorá je v dnešnej
dobe tak silno napádaná a ohrozovaná ateistickou gender ideológiou. V tejto súvislosti vás
pozývame aj na štvrtkovú adoráciu a svätú omšu, po ktorej budeme v tomto roku odovzdávať
putovný obraz sv. rodiny spolu so svätým ružencom od Pátra Gobiho. Cieľom je spoločná
modlitba svätého ruženca za rodiny. Tí, ktorí majú záujem zapojiť sa do spoločnej modlitby v
rodine za rodiny s ružencom Pátra Gobiho a pred obrazom Svätej rodiny, nech sa zapíšu do
zoznamu v sakristii kostola.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00 hod. A
piatok od 16:00 hod. Vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí si prvopiatkovú sv. spoveď
nenechajú na poslednú chvíľu a prídu na sv. spoveď skôr. Chorých a nevládnych budeme
spovedať štvrtok od 9.00 hod. V stredu budeme spovedať v Domove dôchodcov na Ľadovni
kde bude aj sv. omša o 9:00 hod. Prvopiatková adorácia – Vzhľadom k tomu, že tento rok
sa nám prekrýva prikázaný sviatok Zjavenia Pána s prvým piatkom, prvopiatková adorácia
bude tak ako vo štvrtok, teda od 17:00 do 18:00.
Zjavenie Pána - sviatok – V piatok slávime prikázaný sviatok Zjavenia Pána (Troch kráľov).
Sväté omše budú ako v nedeľu. Vigílna sv. omša bude vo štvrtok večer o 18.00 hod. Pri
svätých omšiach sa bude požehnávať Trojkráľová voda.
Fatimská sobota – s ružencom a Fatimským programom bude v sobotu o 6:15.
Ranné sväté omše vo vianočnom období – budú bývať o 7.00 až do štvrtku 05. 01. 2017.
Požehnanie príbytkov – Tí, ktorí majú záujem o Trojkráľové požehnanie príbytkov, sa môžu
prihlásiť osobne alebo telefonicky. Požehnávať budeme od nedele 8.1.2016. Presný čas a
hodinu si dohodneme individuálne (telefonicky).
Dobrá novina – Na projekt Dobrej noviny môžete prispieť svojím milodarom do pokladničky
vzadu v kostole.
Novoročný koncert – Vrútocký chrámový zbor sv. Jána Krstiteľa Vás pozýva na novoročný
koncert 8.1.2017 o 16.00 hod. do kostola sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach. Podrobnejšie
informácie nájdete na nástenke v predsieni kostola.

Ne deľné ozn amy
Krst Krista Pána - slávnosť

8. január 2017

Liturgický kalendár
Po

9. I. 17

Féria

Ut

10. I. 17

Féria

St

11. I. 17

Féria

Št

12. I. 17

Féria

Pi

13. I. 17

Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka

So

14. I. 17

Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka

Ne

15. I. 17

Druhá nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola ďakujeme farníkom z Podhája. Na budúci týždeň
prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání.
Krst Krista Pána – Dnes slávime sviatok Krstu Krista Pána, ktorým končí Vianočné obdobie a začína
liturgické obdobie „cez rok“.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok o 16:30.
Nedeľná pobožnosť – Loretánske litánie – ku cti Panny Márie bude dnes o 15.00 hod. Touto
pobožnosťou chceme sláviť rok stého výročia zjavenia Panny Márie vo Fatime. Zároveň chceme
konkrétne reagovať na výzvu otcov biskupov v pastierskom liste na prvú adventnú nedeľu, v ktorom
nás vyzývajú, k sväteniu nedele a k popoludňajším nedeľným pobožnostiam. Budeme vyprosovať od
Panny Márie ochranu a pomoc rodine, ktorá je v dnešnej dobe tak silno napádaná a ohrozovaná
ateistickou gender ideológiou.
Štvrtková adorácia – Vo štvrtok o 17:00 vás pozývame na Eucharistickú adoráciu spojenú s Litániami
k Božskému Srdcu Ježišovmu. Zároveň vás pozývame aj na sv. omšu spojenú s večernými chválami
(vešperami). Po sv. omši sa bude odovzdávať putovný obraz Svätej rodiny spolu so svätým ružencom
od Pátra Gobiho. Cieľom je spoločná modlitba svätého ruženca za rodiny. Tí, ktorí majú záujem zapojiť
sa do spoločnej modlitby v rodine za rodiny s ružencom Pátra Gobiho a pred obrazom Svätej rodiny,
nech sa zapíšu do zoznamu v sakristii.
Spoločenstvo Mariánskeho kňazského hnutia – vás pozýva na pondelkovú modlitbu Večeradla o
17.00 hod.
Rekolekcia - Vo šrvrtok bude na Severe rekolekčná sv. omša o 10:00.
Ekumenický večer – Pri príležitosti Aliančného týždňa modlitieb nás bratia evanjelici pozývajú na
ekumenický večer, ktorý sa uskutoční v sobotu 14.01.2017 o 16.00 h v Biblickej škole. Všetkých
srdečne pozývame aj takýmto spôsobom prejaviť svojho ekumenického ducha.
Stretnutie dobrovoľníkov charity – V stredu po večernej sv. omši pozývame na stretnutie
dobrovoľníkov Farskej charity.
Stretnutie akolytov a lektorov – Vo štvrtok po večernej svätej omši pozývame na duchovnoformačné stretnutie akolytov a lektorov.
Stretnutie mladých – Pozývame všetkých dospelých mladých na stretnutie, ktoré bude na budúcu
sobotu 14. 1. 2017 o 19:00 na fare.
DIELNIČKA - Milí rodičia, pozývame deti (3-10r.) na kreatívne aktivity a hry, ktoré sa konajú v soboty
na fare od 14:30 do 16:30. Ďalšia Dielnička bude na budúcu sobotu 14.1.2017. Viac informácii na
plagáte v predsieni kostola.
Dobrá novina – Na projekt Dobrej noviny môžete prispieť svojím milodarom do pokladničky vzadu v
kostole.
Novoročný koncert – Vrútocký chrámový zbor sv. Jána Krstiteľa Vás pozýva na novoročný koncert
dnes 8.1.2017 o 16.00 hod. do kostola sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach. Podrobnejšie informácie nájdete
na nástenke v predsieni kostola.

Ne deľné ozn amy
Druhá nedeľa cez rok

15. január 2017
Liturgický kalendár

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

16. I. 17
17. I. 17
18. I. 17
19. I. 17

Féria
Sv Antona Opáta – spomienka
Féria
Féria
Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka – ľubovoľná spomienka
20. I. 17
Sv. Šebastiána, mučeníka – ľubovoľná spomienka
21. I. 17 Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka
22. I. 17 Tretia nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola ďakujeme farníkom zo Strání. Na budúci
týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza so sv.ätou omšou pre prvoprijímajúce deti a aj
rodičov bude v utorok o 16:30.
Ohlášky pred prijatím posvätného rádu kňazstva: Biskupský úrad v Žiline v zmysle
kánonov 1043 a 1051 bod. 2 Kódexu kánonického práva žiada o vykonanie týchto ohlášok:
Peter Olas, pochádzajúci z Farnosti Martin, syn Petra a Blanky rod. Virdzekovej, diakon
Žilinskej diecézy, má prijať posvätný rád kňazstva. Kto by vedel o nejakej
cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.
Ekumenicke stretnutie – Pri príležitosti „Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov“ (18. 25. január) sa v sobotu 21. januára 2017 o 17.00 h v kostole sv. Martina uskutoční
ekumenické stretnutie. Všetkých srdečne pozývame aj takýmto spôsobom prejaviť svojho
ekumenického ducha.
Štúdium teológie v kňazskom seminári - Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie ku
kňazstvu a chceli by sa stať kňazmi Žilinskej diecézy, môžu sa uchádzať o 6-ročné denné
štúdium študijného odboru Katolícka teológia, ktorý je určený kandidátom kňazstva a
zároveň o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Bližšie informácie sú k
dispozícii na farskom úrade.
Poďakovanie za Vianočné trhy – Na Vianočných trhoch sa predajom ručne vyrobených
ozdôb vyzbieralo 1.009 €. Veľmi pekne ďakujeme „producentom“, ktorí darovali svoje výrobky
na predaj, vysokoškolákom, ktorí obetovali svoj čas a námahu pri organizovaní akcie a
všetkým, ktorí kúpou výrobkov podporili Farskú charitu a pastoráciu vysokoškolákov s sume
po 504,50 €
Modlitby matiek – Komunita „Útecha“ (Modlitby matiek) pozýva mamy, staré mamy,
duchovné mamy na „Trojdnie modlitieb matiek“ ktoré sa bude konať 27. až 29. januára 2017.
Nedeľná pobožnosť – Loretánske litánie – ku cti Panny Márie bude dnes o 15.00 hod.
Touto pobožnosťou chceme sláviť rok stého výročia zjavenia Panny Márie vo Fatime.
Štvrtková adorácia – Vo štvrtok o 17:00 vás pozývame na Eucharistickú adoráciu spojenú s
Litániami k Božskému Srdcu Ježišovmu. Zároveň vás pozývame aj na sv. omšu spojenú s
večernými chválami (vešperami). Po sv. omši sa bude odovzdávať putovný obraz Svätej
rodiny spolu so svätým ružencom od Pátra Gobiho.
Spoločenstvo Mariánskeho kňazského hnutia – vás pozýva na pondelkovú modlitbu
Večeradla o 17.00 hod.

Ne deľné ozn amy
Tretia nedeľa cez rok

22. január 2017
Liturgický kalendár

Po
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Št
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23. I. 17
24. I. 17
25. I. 17
26. I. 17
27. I. 17
28. I. 17
29. I. 17

Féria
Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka
Obrátenie sv. Pavla apoštola - sviatok
Sv. Timoteja a Títa, biskupov – spomienka
Sv. Angely Merici, panny – ľubovoľná spomienka
Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka
Štvrtá nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola ďakujeme farníkom z časti mesta Stred. Na
budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Prednádražie.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza so svätou omšou pre prvoprijímajúce deti a aj
rodičov bude v utorok o 16:30.
Ohlášky pred prijatím posvätného rádu kňazstva: Biskupský úrad v Žiline v zmysle
kánonov 1043 a 1051 bod. 2 Kódexu kánonického práva žiada o vykonanie týchto ohlášok:
Peter Olas, pochádzajúci z Farnosti Martin, syn Petra a Blanky rod. Virdzekovej, diakon
Žilinskej diecézy, má prijať posvätný rád kňazstva. Kto by vedel o nejakej
cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.
Štúdium teológie v kňazskom seminári - Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie ku
kňazstvu a chceli by sa stať kňazmi Žilinskej diecézy, môžu sa uchádzať o 6-ročné denné
štúdium študijného odboru Katolícka teológia, ktorý je určený kandidátom kňazstva a
zároveň o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Bližšie informácie sú k
dispozícii na farskom úrade.
Modlitby matiek – Komunita „Útecha“ (Modlitby matiek) pozýva mamy, staré mamy,
duchovné mamy na „Trojdnie modlitieb matiek“ ktoré sa bude konať 27. až 29. januára 2017.
Pobožnosti – Ku cti Panny Márie budú dnes o 15.00 hod. Loretánske litánie; Vo štvrtok o
17:00 vás pozývame na Eucharistickú adoráciu spojenú s Litániami k Božskému Srdcu
Ježišovmu a v pondelok o 17.00 hod. vás spoločenstvo Mariánskeho kňazského hnutia
pozýva na pondelkovú modlitbu Večeradla.
Stretnutie mladých – Pozývame všetkých dospelých mladých na stretnutie, ktoré bude na
budúcu sobotu 28. 1. 2017 o 19:00 na fare.
rozVEDENÍ K BOHU – „Víkend pre rozvedených, ktorí žijú sami“ bude 10. - 12. februára
2017 v Rodinkove – Belušské Slatiny. Prihlásovací formulár nájdete na stránke:
rodinkovo.webnode.sk/podujatia-v-rodinkove alebo u Mateja Trizuliaka MS 0917137333.
Plagát je v predsieni kostola.
DIELNIČKA - Milí rodičia, pozývame deti (3-10r.) na kreatívne aktivity a hry, ktoré sa konajú v
soboty na fare od 14:30 do 16:30. Ďalšia Dielnička bude 4.2.2017. Viac informácii na plagáte
v predsieni kostola.

Ne deľné ozn amy
Štvrtá nedeľa cez rok

29. január 2017
Liturgický kalendár

Po
Ut
St
Št

30. I. 17
31. I. 17
1. II. 17
2. II. 17

Pi

3. II. 17

So
Ne

4. II. 17
5. II. 17

Féria
Sv. Jána Bosca, kňaza – spomienka
Féria
Obetovanie Pána - sviatok
Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka – ľubovoľná spomienka
Sv. Oskára, biskupa – ľubovoľná spomienka
Féria
Piata nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola ďakujeme farníkom z časti mesta
Prednádražie. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.
Loretánske litánie – ku cti Panny Márie budú dnes o 15.00 hod. Touto pobožnosťou chceme
sláviť rok stého výročia zjavenia Panny Márie vo Fatime. Zároveň chceme konkrétne
reagovať na výzvu otcov biskupov v pastierskom liste na prvú adventnú nedeľu, v ktorom nás
vyzývajú, k sväteniu nedele a k popoludňajším nedeľným pobožnostiam. Budeme vyprosovať
od Panny Márie ochranu a pomoc rodine, ktorá je v dnešnej dobe tak silno napádaná a
ohrozovaná ateistickou gender ideológiou.
Modlitby matiek – Hneď po Loretánskych litániach vás komunita „Útecha“ (Modlitby matiek)
pozýva na modlitby v rámci „Trojdnia modlitieb matiek“ ktoré sa konajú 27. až 29. januára
2017.
Modlitba svätého ruženca pred svätou omšou o 17:15 – V rámci stého výročia zjavenia
Panny Márie vo Fatime vás tiež pozývame na modlitbu svätého ruženca pred večernou
svätou omšou o 17:15 v utorok, v stredu, v piatok, v sobotu a v nedeľu. Pondelok o 17:00 vás
pozývame na modlitbu večeradla a vo štvrtok na Eucharistickú adoráciu o 17:00.
Obetovanie Pána – Vo štvrtok slávime sviatok Obetovania Pána. Nezabudnite si priniesť
sviečky.
Svätoblažejské požehnanie – budeme udeľovať v piatok po sv. omšiach.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00 hod. A
piatok od 16:00 hod. Vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí si prvopiatkovú sv. spoveď
nenechajú na poslednú chvíľu a prídu na sv. spoveď skôr. Chorých a nevládnych budeme
spovedať štvrtok a piatok od 9.00 hod. V stredu budeme spovedať v Domove dôchodcov na
Ľadovni kde bude aj sv. omša o 9:00 hod.
Prvopiatková adorácia – Piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich, aby sa
zapísali na hárok pri Farskom liste.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na marec, apríl, máj a jún budeme od
20. februára 2017. Aby sme mohli ponúknuť termíny sv. omší čo najväčšiemu počtu farníkov,
prosíme vás, aby ste nežiadali o viac ako dve sväté omše. Ďakujeme za pochopenie.
DIELNIČKA - Milí rodičia, pozývame deti (3-10r.) na kreatívne aktivity a hry, ktoré sa konajú v
soboty na fare od 14:30 do 16:30. Ďalšia Dielnička bude 4.2.2017. Viac informácii na plagáte
v predsieni kostola.

Ne deľné ozn amy
Piata nedeľa cez rok

5. február 2017
Liturgický kalendár
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6. II. 17
7. II. 17

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov mučeníkov - Spomienka
Féria
Sv Hieronyma Emilianiho – ľubovoľná spomienka, alebo
8. II. 17
Sv. Jozefíny Bakhity, panny – ľubovoľná spomienka
9. II. 17 Féria
10. II. 17 Sv. Školastiky, panny – spomienka
11. II. 17 Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej – ľubovoľná spomienka
12. II. 17 Šiesta nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola ďakujeme farníkom z Bystričky. Na budúci
týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Ľadovne a Jahodníkov.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza so svätou omšou pre prvoprijímajúce deti a aj
rodičov bude v utorok o 16:30.
Prvonedeľná poklona – s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a litániami k Božskému Srdcu
Ježišovmu budú dnes o 15.00 hod.
Pomazanie nemocných – V sobotu na spomienku Preblahoslavenej Panny Márie
Lurdskej slávime 25. svetový deň chorých. Pri tejto príležitosti sa pri svätých omšiach bude
udeľovať Sviatosť pomazania nemocných. Preto nech záujemcovia prídu na omšu
vyspovedaní a pripravení. Tí ktorí máte v rodine chorých alebo nevládnych, preukážte im
dobrý skutok a a privezte ich podľa možnosti na omšu. Zároveň možno získať v tento deň
aj osobitné odpustky.
Stretnutie mladých – Pozývame všetkých dospelých mladých na stretnutie, ktoré bude na
budúcu sobotu 11. 2. 2017 o 19:00 na fare.
Stretnutie dobrovoľníkov charity – V stredu po večernej sv. omši pozývame na stretnutie
dobrovoľníkov Farskej charity.
Stretnutie akolytov a lektorov – Vo štvrtok po večernej svätej omši pozývame na duchovnoformačné stretnutie akolytov a lektorov.
Modlitba svätého ruženca pred svätou omšou o 17:15 – V rámci stého výročia zjavenia
Panny Márie vo Fatime vás tiež pozývame na modlitbu svätého ruženca pred večernou
svätou omšou o 17:15. Utorok sa modlia mladí z utorkového stretka; v stredu sa modlia zo
spoločenstva matiek, v piatok sa modlia ružencové spoločenstvá; v sobotu sa modlia akolyti a
lektori a v nedeľu spoločenstvo otcov a rodín.
A srdečne pozývame do prvej lavice ochotných dobrovoľníkov, ktorí sa môžu kedykoľvek
pripojiť (predmodlievať ruženec). Pondelok o 17.00 vás členovia Mariánskeho kňazského
hnutia pozývajú na modlitbu Večeradla a každý štvrtok o 17.00 ste pozvaní na Eucharistickú
adoráciu.
Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na marec, apríl, máj a jún budeme od
20. februára 2017. Aby sme mohli ponúknuť termíny sv. omší čo najväčšiemu počtu farníkov,
prosíme vás, aby ste nežiadali o viac ako dve sväté omše. Ďakujeme za pochopenie.
DIELNIČKA - Milí rodičia, pozývame deti (3-10r.) na kreatívne aktivity a hry, ktoré sa konajú v
soboty na fare od 14:30 do 16:30. Ďalšia Dielnička bude 11.2.2017. Viac informácii na plagáte
v predsieni kostola.

Ne deľné ozn amy
Šiesta nedeľa cez rok

12. február 2017
Liturgický kalendár

Po
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13. II. 17
14. II. 17
15. II. 17
16. II. 17

Féria
Sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa – Sviatok v Žilinskej diecéze
Féria
Féria
Siedmich svätých zakladateľov rehole služobníkov Panny Márie –
17. II. 17
ľubovoľná spomienka
18. II. 17 Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
19. II. 17 Siedma nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola ďakujeme farníkom z Ľadovne a
Jahodníkov. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Podhája.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza so svätou omšou pre prvoprijímajúce deti a aj
rodičov bude v utorok o 16:30.
Eucharistická adorácia – s Loretánskymi litániami ku cti Panny Márie bude dnes o 15.00.
Kňazská vysviacka – V sobotu 25.2.2017 o 10:00 v kostole na Vlčincoch v Žiline prijme
sviatosť kňazstva náš farník Peter Olas. V nedeľu 26.2.2017 o 11:00 bude sláviť primičnú
svätú omšu. Ďakujme Bohu za dar kňazského povolania v našej farnosti a vyprosujme pre
nášho rodáka Petra Olasa všetky milosti potrebné k tomu, aby bol verným Kristovým kňazom.
Z dôvodu primičnej svätej omše bude svätá omša v nedeľu 26.2.2017 v Dražkovciach o 9:15.
Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na marec, apríl, máj a jún budeme od
20. februára 2017. Aby sme mohli ponúknuť termíny sv. omší čo najväčšiemu počtu farníkov,
prosíme vás, aby ste nežiadali o viac ako dve sväté omše. Ďakujeme za pochopenie.
Prosba o modlitbu – V dňoch 17. až 19. februára bude prebiehať v Pastoračnom centre v
Martine na Severe víkendový Kurz prípravy na manželstvo, ktorého sa zúčastnia snúbenecké
páry aj z našej fanosti. Chceme Vás poprosiť o modlitby za nich a celú ich prípravu, aby do
sviatostného manželstva vstúpili dobre pripravení a odhodlaní prežívať svoj vzťah spolu s
našim Nebeským Otcom.
MANŽELSTVO - SPOLU NA CESTE - Aj v tomto roku bude na Slovensku prebiehať
Národný týždeň manželstva od 13. do 19. februára 2017. Pozývame manželov, aby sa do
neho zapojili tak, že budú na bočnom skle svojho auta voziť tzv. Manželskú poznávaciu
značku spolu s ďalšími viac ako 20.000 manželskými pármi po celom Slovensku. Vyjadrite
tak touto jednoduchou formou radosť zo svojho manželstva pred celou spoločnosťou
alebo pozvite do tejto iniciatívy aj vašich známych. Značku, na ktorej nájdete ďalšie
informácie, si môžete zobrať na stolíku s časopismi. Viac informácií nájdete na ntm.sk.
Modlitba svätého ruženca pred svätou omšou o 17:15 – V rámci stého výročia zjavenia
Panny Márie vo Fatime vás tiež pozývame na modlitbu svätého ruženca pred večernou
svätou omšou o 17:15. Utorok, v stredu, v piatok, v sobotu a v nedeľu. Pondelok o 17.00 vás
členovia Mariánskeho kňazského hnutia pozývajú na modlitbu Večeradla a každý štvrtok o
17.00 ste pozvaní na Eucharistickú adoráciu.
DIELNIČKA - Milí rodičia, pozývame deti (3.-10r.) na kreatívne aktivity a hry, ktoré sa konajú v
soboty na fare od 14:30 do 16:30. Termíny: 18.2.; 25.3.; 1.4.; 22.4.; 29.4.; 3.5.; 10.5. Viac
informácii na plagáte v predsieni kostola.

Ne deľné ozn amy
Siedma nedeľa cez rok
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20. II. 17
21. II. 17
22. II. 17
23. II. 17
24. II. 17
25. II. 17
26. II. 17

Féria
Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka
Katedra sv. Petra apoštola - sviatok
Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka - spomienka
Féria
Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Ôsma nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola ďakujeme farníkom z Podhája. Na budúci
týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza s Bohoslužbou slova (svätá omša nebude) pre
prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok o 16:30.
Eucharistická adorácia – s Loretánskymi litániami ku cti Panny Márie bude dnes o 15.00.
Kňazská vysviacka – V sobotu 25.2.2017 o 10:00 v kostole na Vlčincoch v Žiline prijme
sviatosť kňazstva náš farník Peter Olas. V nedeľu 26.2.2017 o 11:00 bude sláviť primičnú
svätú omšu. Ďakujme Bohu za dar kňazského povolania v našej farnosti a vyprosujme pre
nášho rodáka Petra Olasa všetky milosti potrebné k tomu, aby bol verným Kristovým kňazom.
Z dôvodu primičnej svätej omše bude svätá omša v nedeľu 26.2.2017 v Dražkovciach o 9:15.
Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na marec, apríl, máj a jún budeme od
20. februára 2017. Aby sme mohli ponúknuť termíny sv. omší čo najväčšiemu počtu farníkov,
prosíme vás, aby ste nežiadali o viac ako dve sväté omše. Ďakujeme za pochopenie.
Ponuka práce – Nezisková organizácia SAMARITÁN ponúka pracovné miesto
„opatrovateľky“ v domácom prostredí. V prípade záujmu sa prihláste u pani Mgr. Dagmar
Karpatskej na telefóne 043 / 423 75 77
Moc modlitby a pôstu – Vo štvrtok 2.3.2017 po večernej svätej omši o 19:00 bude mať v
kostole sv. Martina prednášku laický evanjelizátor Pavol Strežo, známy z relácií televízie
LUX. Témou bude „Moc modlitby a pôstu“. Srdečne ste všetci pozvaní.
Večeradlo v Bratislave – Pri príležitosti výročia sviečkovej manifestácie 25. marca 1988 v
Bratislave a jubilejného roku Fatimy bude 25. marca 2017 v Bartislave Večeradlo.
Podrobnejšie informácie nájdete na nástenke v predsieni kostola a na webe našej farnosti.
Stretnutie mladých – Pozývame všetkých dospelých mladých na stretnutie, ktoré bude na
budúcu sobotu 25. 2. 2017 o 19:00 na fare.

Ne deľné ozn amy
Ôsma nedeľa cez rok
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27. II. 17
28. II. 17
1. III. 17
2. III. 17
3. III. 17
4. III. 17
5. III. 17

Féria
Féria
Popolcová streda

Féria
Féria
Féria
Prvá pôstna nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola ďakujeme farníkom zo Strání. Na budúci týždeň
prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred.
Eucharistická adorácia – s Loretánskymi litániami ku cti Panny Márie bude dnes o 15.00.
Popolcová streda – Popolcovou stredou začíname obdobie veľkého pôstu ako prípravy na
Veľkonočné sviatky. Na popolcovú stredu je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
Záväzný je pre všetkých veriacich od 18. do 60. roku života. Choroba ťažká práca alebo iný vážny
dôvod oslobodzujú od tohto pôstu. Mladších ako 18. rokov zaväzuje iba zdržiavanie sa mäsitého
pokrmu a nie je možné nahradiť ho iným skutkom pokánia. Na popolcovú stredu pri svätých
omšiach po evanjeliu sa bude požehnávať popol a značiť na čelách veriacich ako znamenie
pokánia. V pôstnom období sa zakazuje zdobiť oltáre kvetmi a organ a hudobné nástroje sa
dovoľujú používať len na udržanie a sprevádzanie spevu, čo zodpovedá kajúcemu rázu tohto
obdobia.
Hoci popolcová streda nie je prikázaný sviatok, svätá omša bude aj o 16:00 hod.
Pobožnosť Krížovej cesty - Počas pôstneho obdobia sa budeme modliť Krížovú cestu každý
piatok o 17:15 hod a každú nedeľu o 15.00 hod. Na budúcu nedeľu sa Krížovú cestu budú modliť
akolyti. Pobožnosť Krížovej cesty sa budeme modliť aj na Popolcovú stredu o 17:15 hod.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00 hod. A piatok
od 16:00 hod. Vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí si prvopiatkovú sv. spoveď nenechajú
na poslednú chvíľu a prídu na sv. spoveď skôr. Chorých a nevládnych budeme spovedať štvrtok a
piatok od 9.00 hod. V stredu budeme spovedať v Domove dôchodcov na Ľadovni kde bude aj sv.
omša o 9:00 hod.
Prvopiatková adorácia – Piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich, aby sa zapísali
na hárok pri Farskom liste.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
Moc modlitby a pôstu – Vo štvrtok 2.3.2017 po večernej svätej omši o 19:00 bude mať v
kostole sv. Martina prednášku laický evanjelizátor Pavol Strežo, známy z relácií televízie LUX.
Témou bude „Moc modlitby a pôstu“. Srdečne ste všetci pozvaní.
Večeradlo v Bratislave – Pri príležitosti výročia sviečkovej manifestácie 25. marca 1988 v
Bratislave a jubilejného roku Fatimy bude 25. marca 2017 v Bartislave Večeradlo.
Podrobnejšie informácie nájdete na nástenke v predsieni kostola a na webe našej farnosti.
Zbierka na Charitu – Na budúcu nedeľu - prvú pôstnu - bude zbierka na Charitu.
Bratia evanjelici nás pozývajú na Ekumenický svetový deň modlitieb v piatok 3. marca 2017 o
16.30 do evanjelickej modlitebne v Priekope (budova bývalej ľudovej školy pri autoservise).
Doporučujeme našim veriacim zúčastniť sa v duchu ekumenických zásad koncilu.
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Prvá pôstna nedeľa
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6. III. 17
7. III. 17
8. III. 17
9. III. 17
10. III. 17
11. III. 17
12. III. 17

Féria
Féria
Féria
Féria
Féria
Féria
Druhá pôstna nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola ďakujeme farníkom z časti mesta Stred. Na budúci
týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Prednádražie.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza so svätou omšou pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov
bude v utorok o 16:30.
Pobožnosť Krížovej cesty - Počas pôstneho obdobia sa budeme modliť Krížovú cestu každý
piatok o 17:15 hod a každú nedeľu o 15.00 hod. Na budúcu nedeľu sa Krížovú cestu budú modliť
lektori.
Stretnutie dobrovoľníkov charity – V stredu po večernej sv. omši pozývame na stretnutie
dobrovoľníkov Farskej charity.
Stretnutie akolytov a lektorov – Vo štvrtok po večernej svätej omši pozývame na duchovnoformačné stretnutie akolytov a lektorov.
Stretnutie mladých – Pozývame všetkých dospelých mladých na stretnutie, ktoré bude na budúcu
sobotu 11. 3. 2017 o 19:00 na fare.
Zbierka na Charitu – Dnes sa koná zbierka na Charitu. Za vaše milodary vám v mene núdznych
vopred veľmi pekne ďakujeme.
Podeľme sa! 2017 - Katolícke hnutie žien Slovenska sa obrátilo aj tento rok na nás s výzvou na
zapojenie sa do projektu: Podeľme sa! 2017. Podstatou je, že jeden deň v pôstnom období
obetujeme osobný pôst za núdznych. Peniaze, ktoré takto ušetríme - finančnú hodnotu stravy
jedného dňa, im venujeme. V tomto 11. ročníku podujatia Podeľme sa je výťažok určený pre
zariadenie Centra pre tehotné ženy, matky s deťmi a rodiny v sociálnej núdzi v Ružomberku. Zapojiť
sa dá rôznym spôsobom - osobne - rodina navarí skromnejší obed, alebo spoločne - farnosti, či
spoločenstvá - navaria skromnú polievku a účastníci zaplatia ako za sviatočný obed. Viac informácií
je v letáku na internete a na nástenke.
Pôstna krabička pre Afriku - Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila na aktuálne pôstne
obdobie už šiesty ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Už malým príspevkom do papierovej
pôstnej krabičky tak môžete veľmi pomôcť deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. V
minulom roku sme spoločne vyzbierali sumu viac ako 190 tisíc Eur, vďaka ktorým sme v Centre
Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Ugande vybudovali novú budovu škôlky a nové odborné
učebne. V susednej Rwande sme v spolupráci s rehoľou pallotínov otvorili Centrum sv. Vincenta
Pallotti pre deti. Pre vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte, je pripravený aj špeciálny darček v
podobe DVD – Pod krídlami, ktoré je súčasťou každej obálky s pôstnou krabičkou. Pôstne krabičky
sú k dispozícii v predsieni kostola. Viac informácií nájdete na plagáte a www.postnakrabicka.sk.
Ľumbo cirkulus – Aj tento rok môžete podporiť naše občianske združenie Ľumbo circulus 2%
percentami z dane. Aj vďaka vám sa mohol minulý rok uskutočniť detský letný tábor. Bližšie
informácie nájdete vo Farskom liste alebo na internete. Za vaše 2% percentá z dane Vám v mene
všetkých detí, ktorým to poslúžilo ďakujeme. Tlačivá sú pripravené vzadu v kostole a aj na
internetovej stránke farnosti martin.fara.sk .
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13. III. 17
14. III. 17
15. III. 17
16. III. 17
17. III. 17
18. III. 17
19. III. 17

Féria
Féria
Féria
Féria
Féria
Féria
Tretia pôstna nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola ďakujeme farníkom z časti mesta
Prednádražie. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza so svätou omšou pre prvoprijímajúce deti a aj
rodičov bude v utorok o 16:30.
Pobožnosť Krížovej cesty - Počas pôstneho obdobia sa modlievame Krížovú cestu každý
piatok o 17:15 hod a každú nedeľu o 15.00 hod. Na budúcu nedeľu 19.3. sa Krížovú cestu
budú modliť miništranti, 26.3. modlitby matiek a 2.4. mladí.
Deň otvorených dverí - Katolícka ZŠ s MŠ A. Bernoláka v Martine pozýva na Deň
otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 14.3.2017 od 8.00 hod do konca vyučovania.
Zbierka na charitu – Minulú nedeľu sa v zbierke na charitu vyzbieralo 1.200 €. Za vaše
milodary vám v mene núdznych veľmi pekne ďakujeme.
Večeradlo v Bratislave – Pri príležitosti výročia sviečkovej manifestácie 25. marca 1988 v
Bratislave a jubilejného roku Fatimy bude 25. marca 2017 v Bratislave Večeradlo. Prihlásiť sa
môžete v sakristii kostola do 20.3.2017. Odchod autobusu bude 25.3.2017 spred kostola sv.
Martina.
Ľumbo cirkulus – Aj tento rok môžete podporiť naše občianske združenie Ľumbo circulus
2% percentami z dane. Aj vďaka vám sa mohol minulý rok uskutočniť detský letný tábor.
Bližšie informácie nájdete vo Farskom liste alebo na internete. Za vaše 2% percentá z dane
Vám v mene všetkých detí, ktorým to poslúžilo ďakujeme. Tlačivá sú pripravené vzadu v
kostole a aj na internetovej stránke farnosti martin.fara.sk.

Ne deľné ozn amy
Tretia pôstna nedeľa
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Zvestovanie Pána - slávnosť
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26. III. 17

Štvrtá pôstna nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola ďakujeme farníkom z Bystričky. Na budúci týždeň
prosíme o upratovanie kostola farníkov z Ľadovne a Jahodníkov.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza so svätou omšou pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov
bude v utorok o 16:30.
24 hodín pre Pána – Na podnet sv. Otca Františka sa 24. marca koná celosvetová iniciatíva „24
hodín pre Pána“. O 17.15 h sa vo Vrútkach prvoprijímajúce deti budú modliť krížovú cestu a po
svätej omši začne adorácia. Do 20.00 h bude adorácia tichá. Od 20.00h bude zaznievať Božie
Slovo – evanjelium podľa Marka. Nasledovať bude adorácia mládeže do polnoci, kedy bude
požehnanie a uloženie Najsvätejšej Sviatosti. Od polnoci bude Eucharistická adorácia v kostole
sv. Martina. Ráno o 6:30 ukončíme adoráciu modlitbou Korunky, Litániami k Božskému Srdcu
Ježišovmu a Eucharistickým požehnaním. O 7.00 bude sv. omša. Eucharistická adorácia bude
pokračovať vo Vrútkach od od 10.00 h do 17.00h.
Na adoráciu v našom kostole sa môžete zapísať vzadu v kostole.
Pobožnosť Krížovej cesty - Počas pôstneho obdobia sa modlievame Krížovú cestu každý piatok o
17:15 hod a každú nedeľu o 15.00 hod. Na budúcu nedeľu 26.3. sa Krížovú cestu budú modliť
modlitby matiek a 2.4. mladí.
Stretnutie mladých – Pozývame všetkých dospelých mladých na stretnutie, ktoré bude v sobotu
25.3.2017 o 19:00 na fare.
Zmena času – Upozorňujeme, že na budúcu nedeľu - 26.3.2016 - sa mení zimný čas na letný.
V nedeľu ráno o 2:00 hod. sa hodiny posúvajú na 3:00 hodinu.
DIELNIČKA - Milí rodičia, pozývame deti (3-10r.) na kreatívne aktivity a hry, ktoré sa konajú v
soboty na fare od 14:30 do 16:30. Ďalšia Dielnička bude na budúcu sobotu 25.3.2017. Viac
informácii na plagáte v predsieni kostola.
Veľkonočné trhy 2017 – V pondelok 10. apríla 2017 od 14:30 sa budú konať v našej farnosti opäť
Veľkonočné trhy. Zapojiť do nich sa môžete vlastnoručne vyrobenými veľkonočnými ozdobami. Je
to pekný a jednoduchý spôsob ako pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú a pritom nezaťažiť rodinný
rozpočet. Vyrobené ozdoby môžete priniesť na faru. Výťažok z trhov bude použitý pre farskú
charitu, ktorá slúži hlavne ako pomoc pre rodiny v núdzi a keďže do týchto trhov budú zapojení aj
študenti medicíny z Jesseniovej lekárskej fakulty časť z výťažku sa použije aj na výdavky ktoré sú
spojené s pastoráciou vysokoškolákov. Za vašu pomoc Vám vopred ďakujeme.
Veľkonočného baránka – na podporu pútnického miesta vo Vysokej nad Uhom - rodiska Anky
Kolesárovej, si môžete zakúpiť vzadu v kostole. Viac informácií nájdete na našej internetovej
stránke martin.fara.sk.
Večeradlo v Bratislave – Pri príležitosti výročia sviečkovej manifestácie 25. marca 1988 v
Bratislave a jubilejného roku Fatimy bude 25. marca 2017 v Bratislave Večeradlo. Prihlásiť sa
môžete v sakristii kostola do 20.3.2017. Odchod autobusu bude 25.3.2017 spred kostola sv.
Martina.
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Piata pôstna nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola ďakujeme farníkom z Ľadovne a Jahodníkov.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Podhája.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza so svätou omšou pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov
bude v utorok o 16:30.
Pobožnosť Krížovej cesty - Počas pôstneho obdobia sa modlievame Krížovú cestu každý piatok
o 17:15 hod a každú nedeľu o 15.00 hod. Dnes sa Krížovú cestu modlia Modlitby matiek a na
budúcu nedeľu 2.4. sa Krížovú cestu budú modliť mladí.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
Spovedania chorých pred veľkonočnými sviatkami. – Prosíme aby ste nám nahlásili chorých
a nevládnych, ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia pred veľkonočnými sviatkami. Nahlásiť ich
môžete po sv. omši osobne, alebo telefonicky. Spovedať ich budeme vo štvrtok 6.4.2017 a v
piatok 7.4.2017 od 9.00.
Spoločná sv. spoveď pred Veľkou Nocou bude v našej farnosti pondelok 10.4.2017 od 16.00
do 19.00 h. Svätá omša bude až o 19.00.
Veľkonočné trhy 2017 – V pondelok 10. apríla 2017 od 16:00 sa budú konať v našej farnosti
opäť Veľkonočné trhy. Zapojiť do nich sa môžete vlastnoručne vyrobenými veľkonočnými
ozdobami. Je to pekný a jednoduchý spôsob ako pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú a pritom
nezaťažiť rodinný rozpočet. Vyrobené ozdoby môžete priniesť na faru. Výťažok z trhov bude
použitý pre farskú charitu, ktorá slúži hlavne ako pomoc pre rodiny v núdzi a keďže do týchto trhov
budú zapojení aj študenti medicíny z Jesseniovej lekárskej fakulty časť z výťažku sa použije aj na
výdavky ktoré sú spojené s pastoráciou vysokoškolákov. Za vašu pomoc Vám vopred ďakujeme.
Zápis do 1. ročníka ZŠ – Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v
Martine oznamujú, že zápis do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční v dňoch 3. a 4. apríla 2017
od 14.30 do 17.00 hod v priestoroch školy. Bližšie informácie na nástenke alebo webovej stránke
školy bernolaka.edupage.org. .
9 mesiacov za život – Od 25. marca do 25. decembra sa po celom Slovensku, vrátane Martina
koná modlitbová akcia za záchranu nenarodených detí. Ide o tiché modlitby za nenarodené deti
pred potratovou klinikou v pracovné dni od 9:00 – 10:00. Zraz je o 9:00 v nemocničnej kaplnke.
Kvetný víkend - Aj v tomto roku v jednote s celou Cirkvou na Kvetnú nedeľu slávime Svetový deň
mládeže. Pápež František počas troch prípravných rokov na Svetové dni mládeže 2019 v Paname
vybral mariánske témy. V tomto roku je motto: „Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a
sväté je jeho meno." Otec biskup pozýva mladých na víkendové stretnutie mládeže Žilinskej
diecézy – „Kvetný víkend", ktoré sa uskutoční v Žiline v dňoch 8. a 9. apríla 2017. Ak máte záujem
zúčastniť sa, je potrebné vopred sa zaregistrovať na stránke mladez.dcza.sk. Program víkendu a
podrobnejšie informácie sú na uvedenej stránke.

Ne deľné ozn amy
Piata pôstna nedeľa

2. apríl 2017
Liturgický kalendár
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3. IV. 17
4. IV. 17
5. IV. 17
6. IV. 17
7. IV. 17
8. IV. 17
9. IV. 17

Féria
Féria
Féria
Féria
Féria
Féria
Kvetná nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola ďakujeme farníkom z Podhája. Na budúci
týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání. V sobotu bude veľké upratovanie
kostola pred Veľkou Nocou. Preto okrem farníkov zo Strání prosím o účasť na upratovaní aj
ochotných dobrovoľníkov. Zároveň prosíme dobrovoľníkov, ktorí by prišli urobiť veľké
upratovanie fary zajtra od 8:00 hod.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať ako obvykle. V stredu
budeme spovedať aj v Domove dôchodcov na Ľadovni kde bude aj sv. omša o 9:00 hod.
Prvopiatková adorácia – Piatok bude celodenná adorácia. O 17.00 budú Litánie k
Božskému Srdcu Ježišovmu a uloženie Najsvätejšej sviatosti. O 17.15 bude Pobožnosť
Krížovej cesty. Prosíme adorujúcich, aby sa zapísali na hárok pri Farskom liste.
Pobožnosť Krížovej cesty - Dnes sa Krížovú cestu modlia mladí a na budúcu nedeľu
8.4.2017 sa Krížovú cestu budú modliť z MKH (Večeradlo).
Stretnutie akolytov a lektorov – V utorok po večernej svätej omši pozývame na duchovnoformačné stretnutie akolytov a lektorov a v stredu dobrovoľníkov Farskej charity.
Spovedania chorých pred veľkonočnými sviatkami. – Prosíme aby ste nám nahlásili
chorých a nevládnych, ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia pred veľkonočnými sviatkami.
Nahlásiť ich môžete po sv. omši osobne, alebo telefonicky. Spovedať ich budeme vo štvrtok
6.4.2017 a v piatok 7.4.2017 od 9.00.
Spoločná sv. spoveď pred Veľkou Nocou bude v našej farnosti pondelok 10.4.2017 od
16.00 do 19.00 h. - - - Svätá omša bude až o 19.00. - - -

Veľkonočná spoveď – Ku sviatosti zmierenia môžete pristúpiť
Nedeľa
09.04.2017 15:00-18:00 Vrútky
Pondelok
10.04.2017 16:00-19:00 Martin - Mesto
Utorok
11.04.2017 16:00-19:00 Martin - Sever
Sväté prijímanie sa všade podáva pri večernej sv. omši.
Veľkonočné trhy 2017 – V pondelok 10. apríla 2017 od 16:00 sa budú konať v našej farnosti
opäť Veľkonočné trhy. Zapojiť do nich sa môžete vlastnoručne vyrobenými veľkonočnými
ozdobami. Je to pekný a jednoduchý spôsob ako pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú a
pritom nezaťažiť rodinný rozpočet. Vyrobené ozdoby môžete priniesť na faru. Výťažok z trhov
bude použitý pre farskú charitu, ktorá slúži hlavne ako pomoc pre rodiny v núdzi a keďže do
týchto trhov budú zapojení aj študenti medicíny z Jesseniovej lekárskej fakulty časť z výťažku
sa použije aj na výdavky ktoré sú spojené s pastoráciou vysokoškolákov. Za vašu pomoc Vám
vopred ďakujeme.

Zápis do 1. ročníka ZŠ – Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v
Martine oznamujú, že zápis do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční v dňoch 3. a 4. apríla
2017 od 14.30 do 17.00 hod v priestoroch školy. Bližšie informácie na nástenke alebo
webovej stránke školy bernolaka.edupage.org. .
Kvetný víkend - Aj v tomto roku v jednote s celou Cirkvou na Kvetnú nedeľu slávime Svetový
deň mládeže. Pápež František počas troch prípravných rokov na Svetové dni mládeže 2019 v
Paname vybral mariánske témy. V tomto roku je motto: „Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je
mocný a sväté je jeho meno." Otec biskup pozýva mladých na víkendové stretnutie mládeže
Žilinskej diecézy – „Kvetný víkend", ktoré sa uskutoční v Žiline v dňoch 8. a 9. apríla 2017. Ak
máte záujem zúčastniť sa, je potrebné vopred sa zaregistrovať na stránke mladez.dcza.sk.
Program víkendu a podrobnejšie informácie sú na uvedenej stránke.
Detský letný tábor: Pozývame deti na detský letný tábor, ktorý sa tento rok uskutoční v
Rajeckých Tepliciach od 7.8 do 12.8.2017. Cena tábora je 70 eur a v tom je zahrnutá cesta,
ubytovanie, strava. Návratky si môžete vyzdvihnúť na farskom úrade.

Ne deľné ozn amy
Kvetná nedeľa

9. apríl 2017
Liturgický kalendár
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10. IV. 17
11. IV. 17
12. IV. 17
13. IV. 17
14. IV. 17
15. IV. 17
16. IV. 17

Féria
Féria
Féria
Zelený štvrtok
Veľký piatok
Biela sobota
Veľkonočná nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom zo Strání a
všetkým dobrovoľníkom, ktorí prišli pomôcť pri upratovaní kostola pred Veľkou Nocou. Na
budúci týždeň prosíme o upratovanie farníkov z časti mesta Stred. Rovnako ďakujeme aj
ochotným dobrovoľníkom za upratovanie fary.

Veľkonočná spoveď – Ku sviatosti zmierenia môžete pristúpiť
Nedeľa
09.04.2017 15:00-18:00 Vrútky
Pondelok
10.04.2017 16:00-19:00 Martin - Mesto
Utorok
11.04.2017 16:00-19:00 Martin - Sever
Sväté prijímanie sa všade podáva pri večernej sv. omši.
Spoločná sv. spoveď pred Veľkou Nocou bude v našej farnosti pondelok 10.4.2017 od
16.00 do 19.00. Pondelok budú sv. omše o 6.00 a 19.00; a utorok o 6.00 a 12.00.
Kvetná nedeľa - Dnešnou nedeľou sa začína Veľký týždeň v ktorom slávime veľkonočné
udalosti. Svätá omša bude dnes aj v Skanzene o 13:30.
Zelený Štvrtok - Na Zelený štvrtok si sv. omšou o 18.00 pripomenieme poslednú večeru
Ježiša Krista s apoštolmi. O 21:00 bude tiež v Skanzene Krížová cesta. Prineste si so
sebou sviece. Eucharistická poklona o 17:00 nebude. Sv. omša ráno o 6:00 nebude.
Veľký Piatok - Na Veľký piatok sa sv. omša neslúži. V tento deň je prísny pôst od mäsa a
jedla, ktorým máme vyjadriť Pánu Bohu svoju lásku a vďačnosť za jeho obetu na kríži.
Ráno o 8.00 budú modlitby ranných chvál a lamentácie. O 12.00 bude Krížová cesta
mladých. O 15:00 sa začneme modliť novénu k Božiemu milosrdenstvu a hneď potom
budú nasledovať Veľkopiatkové obrady. Po obradoch bude Sviatosť Oltárna vyložená k
poklone až do Veľkonočnej vigílie. Prosíme Vás, aby ste sa prišli poďakovať Pánovi
Ježišovi za jeho vykupiteľskú smrť na kríži a našli si aspoň jednu hodinu na poklonu.
Ukážme Pánu Bohu, že dokážeme byť vďační za jeho nekonečnú lásku voči nám.
Zároveň prosíme adorujúcich, aby sa zapísali na zoznam, aby sme mali istotu, že tu stále
niekto bude.
Biela Sobota - V sobotu ráno o 8.00 budú modlitby ranných chvál a lamentácie. Pred
Veľkonočnou vigíliou o 19:10 bude novéna k Božiemu milosrdenstvu. Novénu sa budeme
modlievať každý deň o 17:40 pred večernou sv. omšou až nedele Božieho milosrdenstva.
Veľkonočná vigília - Vrcholom Veľkonočného trojdnia je Veľkonočná vigília, teda obrady a
svätá omša v sobotu večer, ktorá začne o 19.35 hodine. Nezabudnite si priniesť sviečky.
Veľkonočné Trojdnie v Dražkovciach – Omša na Zelený štvrtok o 18:00; Krížová cesta
na Veľký piatok o 12:00 a Veľkopiatkové obrady o 15:00; Koniec poklony o 21:00; Začiatok
poklony na Bielu sobotu o 14:00; Veľkonočná vigília o 19:35;

Milodary na kvety – k Veľkej noci môžete vložiť vzadu do označenej pokladničky.
Krížovej cesty – Dnes o 15.00 hod. sa Krížovú cestu budú modliť z MKH (Večeradlo).
Veľkonočný koncert – Srdečne Vás pozývame na veľkonočný koncert Surrexit Christus
hodie, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 20. apríla o 19:00 v kostole sv. Martina. Účinkujú
koncertní umelci Jana Pastorková a Ľuboš Ihring.
Veľkonočné trhy – od 16:00 sa budú konať v pondelok tu v meste a v utorok na Severe.
Zapojiť do nich sa môžete vlastnoručne vyrobenými veľkonočnými ozdobami. Je to pekný a
jednoduchý spôsob ako pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú a pritom nezaťažiť rodinný
rozpočet. Vyrobené ozdoby môžete priniesť na faru. Výťažok z trhov bude použitý pre farskú
charitu, ktorá slúži hlavne ako pomoc pre rodiny v núdzi a keďže do týchto trhov budú
zapojení aj študenti medicíny z Jesseniovej lekárskej fakulty časť z výťažku sa použije aj na
výdavky ktoré sú spojené s pastoráciou vysokoškolákov. Za vašu pomoc Vám vopred
ďakujeme.
Detský letný tábor: Pozývame deti na detský letný tábor, ktorý sa tento rok uskutoční v
Rajeckých Tepliciach od 7.8. do 12.8.2017. Cena tábora je 70 eur a v tom je zahrnutá cesta,
ubytovanie, strava. Návratky si môžete vyzdvihnúť na farskom úrade.

Ne deľné ozn amy
Veľkonočná nedeľa

16. apríl 2017
Liturgický kalendár
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17. IV. 17
18. IV. 17
19. IV. 17
20. IV. 17
21. IV. 17
22. IV. 17
23. IV. 17

Pondelok vo Veľkonočnej oktáve
Utorok vo Veľkonočnej oktáve
Streda vo Veľkonočnej oktáve
Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve
Piatok vo Veľkonočnej oktáve
Sobota vo Veľkonočnej oktáve
Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Stred. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie farníkov z časti mesta Prednádražie.
Omše na Veľkonočný pondelok – budú ako v nedeľu, okrem večernej, ktorá nebude.
Novénu k Božiemu Milosrdenstvu – sa budeme modliť o 17:40. V pondelok o 10:40.
Odpustky na nedeľu Božieho Milosrdenstva – Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení
obrazu Božieho Milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz, a splní
predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie,
modlitba na úmysel sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu
nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. milosrdný Ježišu dôverujem v Teba),
môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci podľa Dekrétu o odpustkoch
ktoré sa viažu na úkony úcty k Božiemu milosrdenstvu ktorý vydala 29.6.2002 Apoštolská
penitenciária a odobril ho svojím podpisom pápež Ján Pavol II.,
Loretánske litánie – ku cti Panny Márie budú dnes o 15.00 hod.
Púť do Čenstochovej – Nezisková organizácia Samaritán z Martina vás pozýva na púť do
Čenstochovej 6. - 8. mája 2017. Cena je 149 €/osobu. Svojou účasťou podporíte
poskytovanie sociálnych služieb. Bližšie informácie nájdete na martin.fara.sk.
Pozvánka na misie – Farnosť Sučany vás pozýva na misie Redemtoristov 22. - 30. 4. 2017.

Bližšie informácie nájdete na martin.fara.sk.
Veľkonočný koncert – Srdečne Vás pozývame na veľkonočný koncert Surrexit Christus
hodie, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 20. apríla o 19:00 v kostole sv. Martina. Účinkujú
koncertní umelci Jana Pastorková a Ľuboš Ihring.
Stretnutie mladých – Pozývame všetkých dospelých mladých na stretnutie, ktoré bude na
budúcu sobotu 22. 4. 2017 o 19:00 na fare.
Pozvánka na konferenciu – „Rada pre pastoráciu v zdravotníctve pri Konferencii biskupov
Slovenska“ v spolupráci s Duchovnou službou v nemocnici a Katolícka zdravotnícka únia
usporadúvajú XII. KONFERENCIU KRESŤAN V DNEŠNEJ NEMOCNICI na tému:
"Zomieranie v nemocnici – systém versus človek". Konferencia sa koná na budúcu sobotu
22. apríla 2017 na Mestskom úrade v Martin. Konferencia začne sv. omšou o 8:00 v kostole
sv. Martina a z toho dôvodu sv. omša o 7:00 nebude. Sv. omšu bude celebrovať Mons. Milan
Lach SJ. Program konferencie nájdete na nástenke v predsieni kostola a na martin.fara.sk.
Detský letný tábor: Pozývame deti na detský letný tábor, ktorý sa tento rok uskutoční v
Rajeckých Tepliciach od 7.8. do 12.8.2017. Cena tábora je 70 € a v tom je zahrnutá cesta,
ubytovanie, strava. Návratky si môžete vyzdvihnúť na farskom úrade.

Ľumbo cirkulus – Aj tento rok môžete podporiť naše občianske združenie Ľumbo circulus
2% percentami z dane. Aj vďaka vám sa mohol minulý rok uskutočniť detský letný tábor.
Bližšie informácie nájdete vo Farskom liste alebo na internete. Za vaše 2% percentá z dane
Vám v mene všetkých detí, ktorým to poslúžilo ďakujeme. Tlačivá sú pripravené vzadu v
kostole a aj na internetovej stránke farnosti martin.fara.sk.
DIELNIČKA - Milí rodičia, pozývame deti (3-10r.) na kreatívne aktivity a hry, ktoré sa konajú v
soboty na fare od 14:30 do 16:30. Ďalšia Dielnička bude na budúcu sobotu 22.4.2017.
Poďakovanie - Úprimné Pán Boh zaplať aj v mene všetkých farníkov vyslovujem organistom,
spevákom, kostolníkom, miništrantom za liturgickú službu, tým, ktorí upratali a vyzdobili kostol
a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli ku krásnej oslave Zmŕtvychvstania nášho
Pána Ježiša Krista. Nech ich Pán Boh odmení svojím požehnaním.
Milostiplné prežitie Veľkej Noci, veľa zdravia, pokoja, lásky a božieho požehnania Vám
všetkým z celého srdca želajú
Kamil Lieskovský, Rudolf Michút, Michal Meliš, Juraj Jendrejovský

Ne deľné ozn amy
Druhá Veľkonočná nedeľa

23. apríl 2017

Nedeľa Božieho milosrdenstva
Liturgický kalendár
Po
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So 29. IV. 17
Ne 30. IV. 17

Sv. Juraja, mučeníka – ľubovoľná spomienka, alebo
Sv. Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka – ľubovoľná spomienka
Sv. Marka, evanjelistu – sviatok
Féria
Féria
Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka – ľubovoľná spomienka
Sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza – ľubovoľná spomienka
Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy - sviatok
Tretia veľkonočná nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Prednádražie. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie farníkov z Bystričky.
V Utorok o 16:30 sv. Omša spojená s katechézou pre prvoprijímacúce deti a ich rodičov.
Odpustky na nedeľu Božieho Milosrdenstva – Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení
obrazu Božieho Milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz, a splní
predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie,
modlitba na úmysel sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu
nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. milosrdný Ježišu dôverujem v Teba),
môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci podľa Dekrétu o odpustkoch
ktoré sa viažu na úkony úcty k Božiemu milosrdenstvu ktorý vydala 29.6.2002 Apoštolská
penitenciária a odobril ho svojím podpisom pápež Ján Pavol II.,
Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu – budú dnes o 15.00 hod.
Misie v Sučanoch – Vo farnosti Sučany prebiehajú misie Redemptoristov. Viac informácií
nájdete na plagáte v predsieni kostola alebo na martin.fara.sk.
Púť na Staré Hory – Združenie kresťanských seniorov vás pozýva na púť na Staré Hory v
stredu 10. mája 2017. Odchod autobusu bude o 7.00 hod. od kostola sv. Martina. Prihláste sa
u pani V. Vojtekovej 4288169.
Detský letný tábor: Pozývame deti na detský letný tábor, ktorý sa tento rok uskutoční v
Rajeckých Tepliciach od 7.8. do 12.8.2017. Cena tábora je 70 € a v tom je zahrnutá cesta,
ubytovanie, strava. Návratky si môžete vyzdvihnúť na farskom úrade.
Ľumbo cirkulus – Aj tento rok môžete podporiť naše občianske združenie Ľumbo circulus
2% percentami z dane. Aj vďaka vám sa mohol minulý rok uskutočniť detský letný tábor.
Bližšie informácie nájdete vo Farskom liste alebo na internete. Za vaše 2% percentá z dane
Vám v mene všetkých detí, ktorým to poslúžilo ďakujeme. Tlačivá sú pripravené vzadu v
kostole a aj na internetovej stránke farnosti martin.fara.sk.
DIELNIČKA - Milí rodičia, pozývame deti (3-10r.) na kreatívne aktivity a hry, ktoré sa konajú v
soboty na fare od 14:30 do 16:30. Ďalšia Dielnička bude na budúcu sobotu 29.4.2017.

Ne deľné ozn amy
Tretia Veľkonočná nedeľa

30. apríl 2017
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1. V. 17
2. V. 17
3. V. 17
4. V. 17
5. V. 17
6. V. 17
7. V. 17

Sv. Jozefa robotníka – ľubovoľná spomienka
Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok
Féria
Féria
Féria
Štvrtá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého pastiera

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z
Bystričky. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie farníkov z Ľadovne a Jahodníkov.
Loretánske litánie – ku cti Panny Márie budú dnes o 15.00 hod.
Svätá omša v Skanzene – bude dnes popoludní o 13.30 h.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00 hod. A
piatok od 16:00 hod. Vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí si prvopiatkovú sv. spoveď
nenechajú na poslednú chvíľu a prídu na sv. spoveď skôr. Chorých a nevládnych budeme
spovedať štvrtok a piatok od 9.00 hod. V stredu budeme spovedať v Domove dôchodcov na
Ľadovni kde bude aj sv. omša o 9:00 hod.
Prvopiatková adorácia – Piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich, aby sa
zapísali na hárok pri Farskom liste.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
Detský letný tábor – Pozývame deti na detský letný tábor, ktorý sa tento rok uskutoční v
Rajeckých Tepliciach od 7.8. do 12.8.2017. Cena tábora je 70 € a v tom je zahrnutá cesta,
ubytovanie, strava. Návratky si môžete vyzdvihnúť na farskom úrade.
Poďakovanie – Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a podporili naše občianske
združenie Ľumbo circulus 2% percentami z dane a tým aj letné tábory pre deti.
Služba kostolníka – Náš dlhoročný kostolník pán Jozef Bednár požiadal o uvoľnenie zo
služby kostolníka zo zdravotných dôvodov. Preto chcem poprosiť ochotných farníkov, ktorí
by dokázali poslúžiť nášmu farskému spoločenstvu aj takýmto spôsobom, aby prišli na
nezáväzné „informačné stretnutie“ v utorok po večernej sv. omši, kde by sme spoločne
prebrali úlohy, možnosti a podmienky tejto nenápadnej, ale veľmi potrebnej služby.
DIELNIČKA - Milí rodičia, pozývame deti (3-10r.) na kreatívne aktivity a hry, ktoré sa konajú v
soboty na fare od 14:30 do 16:30. Ďalšia Dielnička bude na budúcu sobotu 6.5.2017.
Púť na Staré Hory – Združenie kresťanských seniorov vás pozýva na púť na Staré Hory v
stredu 10. mája 2017. Odchod autobusu bude o 7.00 hod. od kostola sv. Martina.
Prihláste sa u pani V. Vojtekovej 4288169.
Zbierka na seminár – Na budúcu nedeľu – Nedeľu Dobrého pastiera – sa koná zbierka na
seminár. Za vaše milodary vám vopred veľmi pekne ďakujeme

Ne deľné ozn amy
Štvrtá Veľkonočná nedeľa

7. máj 2017

Nedeľa Dobrého Pastiera
Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

8. V. 17
9. V. 17
10. V. 17
11. V. 17

Féria
Féria
Féria
Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice - ľubovoľná spomienka
Sv. Nerea a Achila, mučeníkov - ľubovoľná spomienka, alebo
12. V. 17
Sv. Pankráca, mučeníka - ľubovoľná spomienka
13. V. 17 Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej – ľubovoľná spomienka
14. V. 17 Piata Veľkonočná nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Ľadovne
a Jahodníkov. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie farníkov z Podhája.
Loretánske litánie – ku cti Panny Márie budú dnes o 15.00 hod. Po litániách vás pozývame
na 20 minútové video vdp. Ivana Špánika o dôležitosti úcty a zasvätení sa Panne Márii.
Vešpery – O 17:15 vás pozývame na modlitbu večerných chvál – Vešpier.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza (bez omše) pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov
bude v utorok o 16:30.
Fatimská sobota – Pri príležitosti stého výročia Fatimského zjavenia vás na budúcu sobotu
pozývame na celodekanátne oslavy. O 17:00 bude eucharistická adorácia s modlitbou
večeradla; o 18:00 svätá omša po ktorej bude procesia so sochou Panny Márie po meste
Martin. Srdečne ste všetci pozvaní.
Rádio LUMEN a Televízia LUX ďakujú svojim priaznivcom za podporu a prosia o ďalšiu
modlitbovú a finančnú pomoc. Šeky sú k dispozícii vzadu v kostole.
Ponuka práce - Diecézna charita Žilina, Dom charity sv. Krištofa v Martine, Kollárova 24
ponúka pracovné miesto: SOCIÁLNY PRACOVNÍK. Podmienky sú k dispozícii na nástenke v
predsieni kostola.
Detský letný tábor – Pozývame deti na detský letný tábor, ktorý sa tento rok uskutoční v
Rajeckých Tepliciach od 7.8. do 12.8.2017. Cena tábora je 70 € a v tom je zahrnutá cesta,
ubytovanie, strava. Návratky si môžete vyzdvihnúť na farskom úrade.
Služba kostolníka – Náš dlhoročný kostolník pán Jozef Bednár požiadal o uvoľnenie zo
služby kostolníka zo zdravotných dôvodov. Preto chcem poprosiť ochotných farníkov, ktorí
by dokázali poslúžiť nášmu farskému spoločenstvu aj takýmto spôsobom, aby sa prihlásili
na farskom úrade.
DIELNIČKA - Milí rodičia, pozývame deti (3-10r.) na kreatívne aktivity a hry, ktoré sa konajú v
soboty na fare od 14:30 do 16:30. Ďalšia Dielnička bude na budúcu sobotu 13.5.2017.
Púť na Staré Hory – Združenie kresťanských seniorov vás pozýva na púť na Staré Hory v
stredu 10. mája 2017. Odchod autobusu bude o 7.00 hod. od kostola sv. Martina.
Prihláste sa u pani V. Vojtekovej 4288169.
Zbierka na seminár – Dnes, na Nedeľu Dobrého pastiera sa koná zbierka na seminár. Za
vaše milodary vám vopred veľmi pekne ďakujeme

Ne deľné ozn amy
Piata Veľkonočná nedeľa

14. máj 2017

Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

15. V. 17
16. V. 17
17. V. 17
18. V. 17
19. V. 17
20. V. 17
21. V. 17

Féria
Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka
Féria
Sv. Jána I. pápeža a mučeníka – ľubovoľná spomienka
Féria
Sv. Bernerdína Sienského, kňaza – ľubovoľná spomienka
Šiesta Veľkonočná nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Podhája.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie farníkov zo Strání.
Loretánske litánie – ku cti Panny Márie budú dnes o 15.00 hod.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok o
16:30 a dnes o 15:30 bude liturgický nácvik prvého svätého prijímania.

Svätá omša v Skanzene – bude dnes popoludní o 13.30 h.
Stretnutie akolytov a lektorov – V utorok po večernej svätej omši pozývame na duchovnoformačné stretnutie akolytov a lektorov.
Stretnutie dobrovoľníkov charity – V stredu po večernej sv. omši pozývame na stretnutie
dobrovoľníkov Farskej charity.
Združenie kresťanských seniorov vás pozýva na oslavu Dňa matiek v utorok 16. mája
2017 o 14.00 hod. do jedálne denného centra klubu seniorov
Zbierka na seminár – Minulú nedeľu sa v v zbierke na seminár vyzbieralo 900 €. Za vaše
milodary vám v mene seminaristov veľmi pekne ďakujeme.
martin.fara.sk – Na internetovú stránku našej farnosti tento týždeň pribudla fotogaléria z púte
v Čenstochovej, pozvánka na Jarnú púť na Živčákovú do Turzovky a ponuka DVD o
Fatimskom zjavení.

Ne deľné ozn amy
Šiesta Veľkonočná nedeľa

21. máj 2017

Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

22. V. 17
23. V. 17
24. V. 17
25. V. 17
26. V. 17
27. V. 17
28. V. 17

Sv Rity z Kassie, rehoľníčky – ľubovoľná spomienka
Féria
Féria
Nanebovstúpenie Pána - slávnosť
Sv. Filipa Neriho, kňaza - spomienka
Sv. Augustína z Canterbury, biskupa – ľubovoľná spomienka
Siedma Veľkonočná nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom zo Strání.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie farníkov z časti mesta Stred.
Loretánske litánie – ku cti Panny Márie budú dnes o 15.00 hod.
Prvé sväté prijímanie – bude na budúcu nedeľu o 10:30. Liturgická príprava prvého sv.
prijímania bude dnes o 15:30 a v utorok o 16:00. Účasť detí a rodičov je nutná. Svätá spoveď
pre deti a ich rodičov bude v sobotu o 8:30.
Stretnutie mladých – Pozývame všetkých dospelých mladých na stretnutie, ktoré bude na
budúcu sobotu 27. 5. 2017 o 19:00 na fare.
Nanebovstúpenie Pána – Vo štvrtok, 25.5.2017 slávime prikázaný sviatok
Nanebovstúpenia Pána. Podľa prvého cirkevného prikázania – V nedeľu a prikázaný
sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši – nás viaže pod hriechom účasť na celej sv.
omši. Preto z tohto sviatku bude slúžených päť svätých omší. Vigílna sv. omša v stredu večer
o 18:00; a vo štvrtok o 6:00; 16:00; 18:00 a v Dražkovciach o 18:00.
Deviatnik k Duchu Svätému – Piatok sa začíname modliť Deviatnik k Duchu Svätému.
Mimoriadny rozdávateľ – Na základe rozhodnutia Biskupského úradu bol včera ustanovený
za mimoriadneho rozdávateľa Eucharistie pán Ing. Ladislav Hofrík. Želáme mu veľa
duchovnej radosti v tejto obetavej službe.
Zbierka na katolícke masmédiá – Na budúcu nedeľu – Siedmu veľkonočnú – bude
zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vám vopred veľmi pekne ďakujem.
Gospelový festival Lumen - "Srdečne vás pozývame na gospelový festival Lumen, ktorý sa
uskutoční 2. - 3. júna v Trnave. Tento rok je to už 25. jubilejný ročník festivalu a mladým
ponúka výbornú hudbu, prednášky a diskusie, ktoré im pomôžu dotknúť sa Krista a
priateľov.Viac informácii nájdete na www.fln.sk"
martin.fara.sk – Na internetovú stránku našej farnosti tento týždeň pribudla pozvánka na
gospelový festival Lumen a aktualizované informácie o púti do Medžugoria.

Ne deľné ozn amy
Siedma Veľkonočná nedeľa

28. máj 2017

Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

29. V. 17
30. V. 17
31. V. 17
1. VI. 17
2. VI. 17
3. VI. 17
4. VI. 17

Féria
Féria
Féria
Sv. Justína, mučeníka - spomienka
Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov - ľubovoľná spomienka
Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov - spomienka
Ôsma Veľkonočná nedeľa – Zoslanie Ducha Svätého

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Stred. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta
Prednádražie.
Loretánske litánie – ku cti Panny Márie budú dnes o 15.00 hod.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00 hod. A
piatok od 16:00 hod. Vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí si prvopiatkovú sv. spoveď
nenechajú na poslednú chvíľu a prídu na sv. spoveď skôr. Chorých a nevládnych budeme
spovedať štvrtok a piatok od 9.00 hod. V stredu budeme spovedať v Domove dôchodcov na
Ľadovni kde bude aj sv. omša o 9:00 hod.
Prvopiatková adorácia – Piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich, aby sa
zapísali na hárok pri Farskom liste.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
Turíčna vigília – na budúcu sobotu o 18:00 budeme sláviť Turíčnu vigílnu sv. omšu spojenú s
vešperami a predĺženým slávením bohoslužby slova. (asi 100 min) Budeme si vyprosovať
dary Ducha Svätého na našej ceste do večnosti.
Ohlášky – V Ružomberku – Biely Potok mienia prijať sviatosť manželstva Richard Pilník z
Martina, syn Richarda a Jarmily r. Daňovej a Miroslava Lietavcová z Liptovskej Lužnej dcéra
Milana Lietavca a Heleny r. Fričovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech
to nahlási na farskom úrade.
Letné kántrové dni – sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden
deň. Obsahom letných kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné
povolania.
Zbierka na katolícke masmédiá – dnes, na 7. Veľkonočnú nedeľu sa koná zbierka na
katolícke masmédiá. Za vaše milodary vám veľmi pekne ďakujeme.

Ne deľné ozn amy
Ôsma Veľkonočná nedeľa

4. jún 2017

Zoslanie Ducha Svätého - slávnosť
Liturgický kalendár
Po 5. VI. 17
Ut 6. VI. 17
St
7. VI. 17
Št
8. VI. 17
Pi
9. VI. 17
So 10. VI. 17
Ne 11. VI. 17

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka – spomienka
Sv. Norberta, biskupa – ľubovoľná spomienka
Féria
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza - sviatok
Sv. Efréma diakona a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka
Féria
10. nedeľa cez rok - Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Prednádražie. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z
Bystričky.
Litánie k Božskému srdcu Ježišovmu – budú dnes o 15.00 hod.
Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na júl až december budeme od 20. júna
2017. Aby sme mohli ponúknuť termíny sv. omší čo najväčšiemu počtu farníkov, prosíme vás,
aby ste nežiadali o viac ako dve sväté omše. Ďakujeme za pochopenie.
Púť do Turzovky – „V nedeľu 11. júna 2017 sa koná Jarná púť ku Kostolu Panny Márie
Matky Cirkvi na Hore Živčáková. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. vedie pri tejto
príležitosti osobné vlaky zo Žiliny do Turzovky zastávky – Makova a späť. Podrobnosti o
cestovaní vlakom sú na tabuli oznamov kostola“.
Púť do Rajeckej Lesnej – Farnosť v Rajeckej Lesnej vás pozýva na Trojičnú púť 10. a 11.
júna 2017. Podrobnosti sú na nástenke v predsieni kostola.
Ohlášky – V Ružomberku – Biely Potok mienia prijať sviatosť manželstva Richard Pilník z
Martina, syn Richarda a Jarmily r. Daňovej a Miroslava Lietavcová z Liptovskej Lužnej dcéra
Milana Lietavca a Heleny r. Fričovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech
to nahlási na farskom úrade.
Stretnutie akolytov a lektorov – V utorok po večernej svätej omši pozývame na duchovnoformačné stretnutie akolytov a lektorov.
Stretnutie dobrovoľníkov charity – V stredu po večernej sv. omši pozývame na stretnutie
dobrovoľníkov Farskej charity.
Zbierka na katolícke masmédiá – Minulú nedeľu sa v zbierke na masmédiá vyzbieralo 800
€. Za vaše milodary vám veľmi pekne ďakujeme.
Duchovná obnova – Srdečne pozývame všetkých mladých od 15 rokov na duchovnú
obnovu, ktorá sa uskutoční v Zubáku od 30.6 - 2.7.2017. Téma: Identita muža a ženy v
rodine. Návratky si môžete vyzdvihnúť na fare.
Týždeň modlitieb mladých za mladých – Počas týždňa od 4. do 11. júna 2017 bude na
celom Slovensku prebiehať Týždeň modlitieb mladých za mladých. Aj my, v našej
farnosti sa zapojíme do tejto modlitbovej akcie po každej večernej svätej omši. Modlitby
budú obetované za mladých na Slovensku, ktorých srdcia vychladli, ktorých srdcia stratili
chuť po skutočnom živote, pretože nedokážu snívať Božie sny, sny o lepšom zajtrajšku.
Pondelok, utorok a piatok po omši; v stredu a vo štvrtok pred omšou.

Ne deľné ozn amy
Desiata nedeľa cez rok „A“

11. jún 2017

Najsvätejšej Trojice - slávnosť
Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

12. VI. 17
13. VI. 17
14. VI. 17
15. VI. 17
16. VI. 17
17. VI. 17
18. VI. 17

Féria
Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka
Féria
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – Slávnosť
Féria
Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
11. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Bystričky. Na
budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Ľadovne a Jahodníkov.
Litánie k Božskému srdcu Ježišovmu – budú dnes o 15.00 hod.
Božie telo – Vo štvrtok slávime prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Podľa
prvého cirkevného prikázania – V nedeľu a prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši –
nás viaže pod hriechom účasť na celej sv. omši. Preto z tohto sviatku bude slúžených päť svätých
omší. Vigílna sv. omša v stredu večer o 18:00; a vo štvrtok o 6:00; 16:00; 18:00 a v Dražkovciach o
18:00. Po sv. omši o 18:00 bude procesia Božieho Tela v areáli kostola.
Odpustky – Veriaci, ktorý sa sviatok Božieho Tela zúčastní na speve hymnu „Tantum ergo – Ctime
túto sviatosť slávnu“ môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
Odpustky pre duše v očistci spojené s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu: Na základe
žiadosti Konferencie biskupov Slovenska vydala Apoštolská penitenciária dekrét, podľa ktorého je
nábožné odriekanie modlitby Korunka k Božiemu milosrdenstvu za stanovených podmienok
spojené so získaním úplných odpustkov pre duše v očistci s účinnosťou od 1. júna 2017.
Fatimské večeradlo – Pri príležitosti stého výročia Fatimských zjavení vás v utorok 13. júna 2017
pozývame o 17:00 na eucharistickú adoráciu s modlitbou večeradla; o 18:00 svätá omša po ktorej
bude procesia so sochou Panny Márie okolo Kostola sv. Martina. Srdečne ste všetci pozvaní. Bližšie
informácie sú na plagáte v predsieni kostola.
Modlitbová vigília – V piatok po sv. omši vás pozývame na modlitbovú vigíliu pred prijatím
sviatosti posvätného stavu diakonátu a presbyterátu. Kňazská a diakonská vysviacka bude v
Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch 17. júna 2017 o 10.00 hod.
Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na júl až december budeme od 20. júna 2017.
Aby sme mohli ponúknuť termíny sv. omší čo najväčšiemu počtu farníkov, prosíme vás, aby ste
nežiadali o viac ako dve sväté omše. Ďakujeme za pochopenie.
Stretnutie mladých – Chválové stretnutie Navždy s Tebou: Kedy 17.06.2017 o 18:00 v Kostole sv.
Martina v Martine. Naši animátori v spolupráci so spoločenstvom zo Strečna pozývajú mládež na sv.
omšu, chvály, adoráciu a modlitby príhovoru. Ukončenie adorácie okolo 20:30 hod. po nej krátke
agapé na fare. Tešíme sa na stretnutie. Plagát je na nástenke Kostola.
Duchovná obnova – Srdečne pozývame všetkých mladých od 15 rokov na duchovnú obnovu, ktorá
sa uskutoční v Zubáku od 30.6 - 2.7.2017. Téma: Identita muža a ženy v rodine. Návratky si môžete
vyzdvihnúť na fare. Je potrebné prihlásiť sa do 25. júna vrátane.
Ohlášky – V Ružomberku – Biely Potok mienia prijať sviatosť manželstva Richard Pilník z Martina, syn
Richarda a Jarmily r. Daňovej a Miroslava Lietavcová z Liptovskej Lužnej dcéra Milana Lietavca a
Heleny r. Fričovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.

Ne deľné ozn amy
Jedenásta nedeľa cez rok „A“

18. jún 2017

Liturgický kalendár
Po
Ut
St

19. VI. 17 Sv. Romualda, opáta - ľubovoľná spomienka
20. VI. 17 Féria
21. VI. 17 Sv Alojza Gonzágu, rehoľníka
Sv. Pavlína z Noly, biskupa – ľubovoľná spomienka
Št 22. VI. 17
Sv. Jána Fishera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov – ľub. spomienka
Pi 23. VI. 17 Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – slávnosť
So 24. VI. 17 Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť
Ne 25. VI. 17 12. nedeľa cez rok
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Ľadovne a
Jahodníkov. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Podhája.
Litánie k Božskému srdcu Ježišovmu – budú dnes o 15.00 hod.
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - Piatok máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Po
svätých omšiach ráno aj večer bude odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorý sa zúčastní na
verejnom recitovaní modlitby – Najmilší Ježišu – môže získať za obvyklých podmienok úplné
odpustky.
Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na júl až december budeme od 20. júna
2017. Aby sme mohli ponúknuť termíny sv. omší čo najväčšiemu počtu farníkov, prosíme vás, aby
ste nežiadali o viac ako dve sväté omše. Ďakujeme za pochopenie.
Dielnička - V sobotu 24.6.2017 pozývame deti vo veku od troch do desať rokov na kreatívne
aktivity a hry od 14:30 hod na fare.
Primície – S radosťou vám oznamujeme, že dnes o 15:00 v kostole Sedembolestnej Panny Márie
na Severe bude slúžiť primičnú svätú omšu novokňaz Michal Mesjar. Účasťou na tejto svätej omši
je možné za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
Personálne zmeny – Na základe rozhodnutia Biskupského úradu v Žiline s účinnosťou od 1. júla
2017 končí službu kaplána v našej farnosti pán kaplán Michal Meliš a odchádza na kaplánske
miesto do Púchova. Za jeho službu v našej farnosti mu veľmi pekne ďakujeme. Na novom
pôsobisku mu želáme a vyprosujeme v modlitbách veľa Božieho požehnania.
Halier sv. Otca – Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku sv. Petra a Pavla apoštolov (29.6.) bude na
budúcu nedeľu „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca“.
Duchovná obnova – Srdečne pozývame všetkých mladých od 15 rokov na duchovnú obnovu,
ktorá sa uskutoční v Zubáku od 30.6 - 2.7.2017. Téma: Identita muža a ženy v rodine. Návratky
si môžete vyzdvihnúť na fare. Je potrebné sa prihlásiť do Nedele 25. júna 2017 vrátane.
Pobytový detský letný tábor: Animátori z farnosti Vrútky dávajú do ponuky pobytový detský letný
tábor, ktorý sa uskutoční v termíne 1. - 6. júla v Liptovskej Štiavnici. Veľmi radi privítajú všetky deti
vo veku 6-14 rokov. Bližšie informácie získate na telefónnych číslach hlavných vedúcich:
0907591196, 0919369103.
Združenie kresťanských seniorov v Martine vás pozýva na púť k najvyššej soche Ježiša Krista
na Slovensku pri obci Klin a kúpanie v termálnom kúpalisku Oravice. Odchod autobusu bude v
nedeľu 2.7.2017 o 6:30 od nášho farského kostola sv. Martina. Cestovné je 8 €. Prihlásiť sa
môžete u p. Vojtekovej č.t. 4288169 a p. Birvoňa mobil: 0902508129.
Modlitby matiek – Komunita „Útecha“ (Modlitby matiek) pozýva mamy, staré mamy, duchovné
mamy na „Trojdnie modlitieb matiek“ ktoré sa bude konať 23. až 25. júna 2017.

Ne deľné ozn amy
Dvanásta nedeľa cez rok „A“

25. jún 2017

Liturgický kalendár
Po

26. VI. 17 Féria
Sv. Ladislava – ľubovoľná spomienka
Ut 27. VI. 17
Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka
St 28. VI. 17 Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka - spomienka
Št 29. VI. 17 Sv. Petra a Pavla apoštolov – slávnosť
Pi 30. VI. 17 Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme
So 1. VII. 17 Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Ne 2. VII. 17 13. nedeľa cez rok
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Podhája.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání.
Litánie k Božskému srdcu Ježišovmu – budú dnes o 15.00 hod. Po litániách vás Komunita
„Útecha“ (Modlitby matiek) pozýva na záver „Trojdnia modlitieb matiek“.
Sviatok svätého Petra a Pavla apoštolov – Vo štvrtok 29. júna 2017 slávime prikázaný
sviatok sv. Petra a Pavla apoštolov. Podľa prvého cirkevného prikázania – V nedeľu a
prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši – nás viaže pod hriechom účasť na
celej sv. omši. Preto z tohto sviatku bude slúžených päť svätých omší. Vigílna sv. omša v
stredu večer o 18:00; a vo štvrtok o 6:00; 16:00; 18:00 a v Dražkovciach o 18:00. Svätú omšu
o 16:00 a v Dražkovciach o 18:00 bude slúžiť odchádzajúci pán kaplán Michal Meliš.
Fatimská sobota – s ružencom a Fatimským programom bude v sobotu o 6:15.
Halier sv. Otca – Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku sv. Petra a Pavla apoštolov (29.6.) sa
dnes koná „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca“.
Nedeľné sväté omše cez prázdniny – Svätá omša s nedeľnou platnosťou v sobotu večer o
18.00h, v nedeľu o 7.00, 8.30, 11.00 a v Dražkovciach o 9.45h. Na budúcu nedeľu bude ešte
omša aj o 18:00.
Koncert – 6. júla o 19:00 hod. Vás Vrútocká farnosť srdečne pozýva na jedinečný koncert
Pocta Bachovi, ktorý odznie v rámci projektu LUDUS TONALIS (Hra tónov). Mladí interpreti Il
Cuore Barocco majú ambíciu priniesť umelecký zážitok z Bacha na kópiách historických
nástrojov, čo poslucháčom prinesie zážitok z hudby minulých storočí, tak ako pravdepodobne
v dobe umelcovho života skutočne znela. V prípade záujmu si môžete zakúpiť vstupenku v
predajni Lúčik. Plagát je na nástenke v predsieni kostola.

Ne deľné ozn amy
Trinásta nedeľa cez rok „A“

2. júl 2017

Liturgický kalendár
Po

3. VII. 17

Féria

Ut

4. VII. 17

Sv. Alžbety Portugalskej – ľubovoľná spomienka

St

5. VII. 17

Sv. Cyrila a Metoda slovanských vierozvestov – slávnosť

Št

6. VII. 17

Sv. Márie Goretti, panny a mučenice – ľubovoľná spomienka

Pi

7. VII. 17

Sv. Antona Márie Zaccariu, kňaza – ľubovoľná spomienka

So

8. VII. 17

Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka

Ne

9. VII. 17

14. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom zo Strání. Na budúci
týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred.
Litánie – k Božskému Srdcu Ježišovmu budú dnes o 15.00 hod. Ďalšia nedeľná pobožnosť o 15:00
bude až po prázdninách 3.9.2017.
Nedeľné sväté omše cez prázdniny – Svätá omša s nedeľnou platnosťou v sobotu večer o 18.00h, v
nedeľu o 7.00, 8.30, 11.00 a v Dražkovciach o 9.45h.
Sv. Cyrila a Metoda – v stredu na sviatok sv. Cyrila a Metoda slovanských vierozvestov budú sväté
omše o 7:00; 8:30; 18:00 a v Dražkovciach o 9:45. Nebude omša o 11:00 hod.
Národná púť do Nitry – Autobus na Národnú púť do Nitry 5. júla 2017 odchádza o 6:00 od Farského
kostola sv. Martina. Zapísať sa môžete do pondelka 3.7.2017 v sakristii kostola. Bližšie informácie sú
na výveske v predsieni kostola.
Pobožnosť – ktorá býva na sviatok sv. Cyrila a Metoda s Ružencom k Božiemu milosrdenstvu pri kríži
na Podháji v záhrade rodiny Hofríkových (nad zdravotným strediskom) sa z objektívnych dôvodov
presúva na nedeľu 9.7.2017 o 15:00.
Kňazské jubileum - Pri príležitosti 25 – teho výročia kňazskej vysviacky (12.7.1992) pána kaplána
Rudolfa Michúta vás srdečne pozývame na ďakovnú svätú omšu, ktorá bude na prvý piatok 7.7.2017 o
18.00. Účasťou na tejto svätej omši je možné za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
Poďakovanie – Dlhoročný kostolník pán Jozef Bednár požiadal o uvoľnenie zo služby kostolníka z
osobných dôvodov. Túto službu vykonával dlhé roky veľmi svedomito a obetavo. Za všetok čas a sily
ktoré venoval nášmu farskému spoločenstvu v tejto službe mu veľmi pekne ďakujeme a prajeme
hojnosť Božieho požehnania. Je to veľmi nenápadná, no zároveň veľmi dôležitá služba. Zároveň
ďakujeme za ochotu prevziať túto službu novému pánovi kostolníkovi Martinovi Urbanovi, ktorý je však
viazaný aj svojimi pracovnými povinnosťami. Preto by sme boli radi, keby sa našiel ešte aspoň jeden,
kto by bol ochotný vypomôcť. Pri tejto príležitosti ďakujeme aj pani kostolníčke Evke Zajasenskej,
ktorej želáme veľa zdravia, síl, chuti a neraz aj trpezlivosť do tejto záslužnej, no neraz nevďačnej
služby.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00 hod. A piatok od
16:00 hod. Vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí si prvopiatkovú sv. spoveď nenechajú na
poslednú chvíľu a prídu na sv. spoveď skôr. Chorých a nevládnych budeme spovedať štvrtok a piatok
od 9.00 hod. V utorok budeme spovedať v Domove dôchodcov na Ľadovni kde bude aj sv. omša o
9:00 hod.
Prvopiatková adorácia – Piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich, aby sa zapísali na
hárok pri Farskom liste.
Úradné hodiny – Počas prázdnin úradné záležitosti budeme vybavovať po večernej sv. omši, alebo
podľa dohody cez telefón 043 / 423 84 14.
Halier sv. Otca – Minulú nedeľu sa v „Zbierke na dobročinné diela Svätého Otca“ vyzbieralo 770 €. Za
vaše milodary vám veľmi pekne ďakujeme.

Ne deľné ozn amy
Štrnásta nedeľa cez rok „A“

9. júl 2017

Liturgický kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

10. VII. 17
11. VII. 17
12. VII. 17
13. VII. 17
14. VII. 17
15. VII. 17
16. VII. 17

Féria
Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok
Féria
Sv. Henricha – ľubovoľná spomienka
Sv. Kamila de Lellis, kňaza – ľubovoľná spomienka
Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
15. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Stred. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta
Prednádražie.
Fatimské večeradlo – Pri príležitosti stého výročia Fatimských zjavení vás vo štvrtok 13. júla
2017 pozývame o 17:00 na eucharistickú adoráciu s modlitbou večeradla; o 18:00 bude svätá
omša po ktorej bude procesia so sochou Panny Márie okolo Kostola sv. Martina. Srdečne ste
všetci pozvaní. Bližšie informácie sú na plagáte v predsieni kostola.
Pobožnosť – ktorá býva na sviatok sv. Cyrila a Metoda s Ružencom k Božiemu
milosrdenstvu pri kríži na Podháji v záhrade rodiny Hofríkových (nad zdravotným strediskom)
sa z objektívnych dôvodov presúva na dnešnú nedeľu 9.7.2017 o 15:00.
Poďakovanie – Pri príležitosti 25 – teho výročia kňazskej vysviacky (12.7.1992) pána
kaplána Rudolfa Michúta vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom zapojili do prípravy ďakovnej sv. omše (7.7.2017). Nech ich lásku a obetavosť
odmení dobrý Pán Boh svojím požehnaním.
Nedeľné sväté omše cez prázdniny – Svätá omša s nedeľnou platnosťou v sobotu večer o
18.00h, v nedeľu o 7.00, 8.30, 11.00 a v Dražkovciach o 9.45h.
Úradné hodiny – Počas prázdnin úradné záležitosti budeme vybavovať po večernej sv. omši,
alebo podľa dohody cez telefón 043 / 423 84 14.

Nedeľné omše cez prázdniny v Martine a vo Vrútkach
* omše s
nedeľnou
platnosťou

MartinMesto

Sobota
Nedeľa

18:00*
07:00
08:30
11:00

MartinSever
07:30
09:00

Vrútky
18:00*
07:30
09:30

Gréckokatolícka
liturgia

09:00
Jesenského 11

19:00

18:00

V Dražkovciach je svätá omša v nedeľu o 9:45

Ne deľné ozn amy
15. nedeľa cez rok „A“

16. júl 2017
Liturgický kalendár

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

17. VII. 17
18. VII. 17
19. VII. 17
20. VII. 17
21. VII. 17
22. VII. 17
23. VII. 17

Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka
Féria
Féria
Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka - ľubovoľná spomienka
Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
Sv. Márie Magdalény, sviatok
16. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Prednádražie. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.
Svätá omša v Skanzene – bude na budúcu nedeľu o 13.30 h.
Nedeľné sväté omše cez prázdniny – Svätá omša s nedeľnou platnosťou v sobotu večer o
18.00h, v nedeľu o 7.00, 8.30, 11.00 a v Dražkovciach o 9.45h.
Úradné hodiny – Počas prázdnin úradné záležitosti budeme vybavovať po večernej sv. omši,
alebo podľa dohody cez telefón 043 / 423 84 14.

Sväté omše v dekanáte Martin počas prázdnin
Martin

Sever

Vrútky Sučany Turany Gr. lit.**
Všedný
6:00
6:301
7:303
7:304
9:306
16:307
2
5
deň
18:00
17:30
18:00
18:00
18:00
7:00
7:00
6:30
7:30
--Sobota
18:00*
--18:00*
----7:00
7:30
7:30
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
----09:00
Nedeľa
11:00
----10:00
10:30
--19:00
18:00
----1. Utorok, Štvrtok; 2. Pondelok, Streda, Piatok; 3. Okrem štvrtku
4. Len v utorok; 5. Okrem utorka; 6. Štvrtok 7. Utorok a Štvrtok
* Sobotné večerné omše s nedeľnou platnosťou
** Gréckokatolícka liturgia na Jesenského 11 v Martine
V Dražkovciach je svätá omša v nedeľu o 9:45

Ne deľné ozn amy
16. nedeľa cez rok „A“

23. júl 2017
Liturgický kalendár

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

24. VII. 17
25. VII. 17
26. VII. 17
27. VII. 17
28. VII. 17
29. VII. 17
30. VII. 17

Sv. Sarbela Makhlufa kňaza, - ľubovoľná spomienka
Sv. Jakuba, apoštola, sviatok
Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka
Féria
Sv. Marty, spomienka
17. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z
Bystričky. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Ľadovne a
Jahodníkov.
Svätá omša v Skanzene – bude dnes o 13.30 h.
Púť do Medžugoria – Nezisková organizácia Samaritán v spolupráci s Farským úradom
Martin – Mesto vás pozýva na pútnicko – poznávací zájazd do Medžugoria 27.8. - 2.9. 2017.
Bližšie informácie nájdete na nástenke v predsieni kostola alebo aj na: martin.fara.sk.
Nedeľné sväté omše cez prázdniny – Svätá omša s nedeľnou platnosťou v sobotu večer o
18.00h, v nedeľu o 7.00, 8.30, 11.00 a v Dražkovciach o 9.45h.
Úradné hodiny – Počas prázdnin úradné záležitosti budeme vybavovať po večernej sv. omši,
alebo podľa dohody cez telefón 043 / 423 84 14.

Sväté omše v dekanáte Martin počas prázdnin
Všedný
deň
Sobota

Nedeľa

Martin

Sever

6:00
18:00
7:00
18:00*
7:00
8:30
11:00
---

6:301
17:302
7:00
--7:30
9:00
--19:00

Vrútky Sučany Turany Gr. lit.**
7:303
7:304
9:306
16:307
5
18:00
18:00
18:00
6:30
7:30
--18:00*
----7:30
7:30
8:00
9:30
----09:00
--10:00
10:30
18:00
-----

1. Utorok, Štvrtok;
2. Pondelok, Streda, Piatok;
4. Len v utorok;
5. Okrem utorka;
6. Štvrtok
* Sobotné večerné omše s nedeľnou platnosťou
** Gréckokatolícka liturgia na Jesenského 11 v Martine

V Dražkovciach je svätá omša v nedeľu o 9:45

3. Okrem štvrtku
7. Utorok a Štvrtok

Ne deľné ozn amy
17. nedeľa cez rok „A“

30. júl 2017
Liturgický kalendár

Po 31. VII. 17 Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
Ut 1. VIII. 17 Sv. Alfonza Márie de' Liguori biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sv. Euzébia Vercellského, biskupa, ľubovoľná spomienka
St 2. VIII. 17
Sv. Petra Juliána Eymarta, kňaza, ľubovoľná spomienka
Št 3. VIII. 17 Féria
Pi 4. VIII. 17 Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spomienka
So 5. VIII. 17 Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubovoľná spomienka
Ne 6. VIII. 17 18. nedeľa cez rok
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Ľadovne
a Jahodníkov. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Podhája.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00 hod. A
piatok od 16:00 hod. Vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí si prvopiatkovú sv. spoveď
nenechajú na poslednú chvíľu a prídu na sv. spoveď skôr. Chorých a nevládnych budeme
spovedať štvrtok a piatok od 9.00 hod. V stredu budeme spovedať v Domove dôchodcov na
Ľadovni kde bude aj sv. omša o 9:00 hod. Prvopiatková adorácia – Piatok bude celodenná
adorácia. Prosíme adorujúcich, aby sa zapísali na hárok vzadu za lavicami.
Púť do Medžugoria – Nezisková organizácia Samaritán v spolupráci s Farským úradom
Martin – Mesto vás pozýva na pútnicko – poznávací zájazd do Medžugoria 27.8. - 2.9. 2017.
Bližšie informácie nájdete na nástenke v predsieni kostola alebo aj na: martin.fara.sk.
Odpustky Porciunkuly - utorok 2. augusta je františkánsky sviatok Porciunkuly čiže môžeme
získať vo farských, katedrálnych a františkánskych kostoloch úplne odpustky. Skutok
pomocou ktorého sa dajú získať je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána
(Otče náš), vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv.
spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca.

Sväté omše v dekanáte Martin počas prázdnin
Všedný
deň
Sobota

Nedeľa

Martin
6:00
18:00
7:00
18:00*
7:00
8:30
11:00
---

Sever
6:301
17:302
7:00
--7:30
9:00
--19:00

Vrútky
7:303
18:00
6:30
18:00*
7:30
9:30
--18:00

Sučany
7:304
18:005
7:30
--7:30
--10:00
---

1. Utorok, Štvrtok;
2. Pondelok, Streda, Piatok;
4. Len v utorok;
5. Okrem utorka;
6. Štvrtok
* Sobotné večerné omše s nedeľnou platnosťou
** Gréckokatolícka liturgia na Jesenského 11 v Martine

V Dražkovciach je svätá omša v nedeľu o 9:45

Turany
9:306
18:00
----8:00
--10:30
---

Gr. lit.**
16:307

09:00

3. Okrem štvrtku
7. Utorok a Štvrtok

Ne deľné ozn amy
18. nedeľa cez rok „A“

6. august 2017
Liturgický kalendár

Sv. Sixta II., pápeža, a jeho spoločníkov, mučeníkov, ľub. spomienka
Sv. Kajetána, kňaza, ľubovoľná spomienka

Po

7. VIII. 17

Ut

8. VIII. 17 Sv. Dominika, kňaza, spomienka
Sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej), mučenice, rehoľníčky,
9. VIII. 17
patrónky Európy - sviatok

St
Št
Pi
So
Ne

10. VIII. 17
11. VIII. 17
12. VIII. 17
13. VIII. 17

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
Sv. Kláry, panny, spomienka
Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky – ľubovoľná spomienka
19. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Podhája.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání.
Fatimské večeradlo – Pri príležitosti stého výročia Fatimských zjavení vás na budúcu nedeľu
13. augusta 2017 pozývame o 15:00 na eucharistickú adoráciu s modlitbou večeradla a
procesiou so sochou Panny Márie okolo Kostola sv. Martina. Srdečne ste všetci pozvaní. Bližšie
informácie sú na plagáte v predsieni kostola. Pri tejto príležitosti si zajtra o 17:00 prineste na
modlitbu večeradla „letáčik FATIMA“ aby sme si precvičili jednu pieseň na nedeľnú procesiu.
Púť do Kláštora pod Znievom - 15. augusta sa v Kláštore pod Znievom koná Púť na sviatok
Nanebovzatia Panny Márie, ktorú zaviedli v 17. storočí jezuiti. Odvtedy je Zniev ohniskom
mariánskej úcty a pútnickým miestom. Hlavným stimulom púte je barokový Milostivý obraz,
ktorý zobrazuje korunovanie Panny Márie v nebi. Všetci ste srdečne pozvaní. Bližšie
informácie sú na nástenke v predsieni kostola.
Ohlášky – V Kláštore pod Znievom mienia prijať sviatosť manželstva Matúš Janiš z Martina,
syn Stanislava a Viery r. Jakubecovej a Lucia Mravcová z Kláštora pod Znievom dcéra Dušana
a Ivety r. Jeťkovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to nahlási na
farskom úrade.
Ohlášky – V Dolnom Kubíne mienia prijať sviatosť manželstva Juraj Sárený z Malatinej, syn
Vladimíra a Alexandry r. Skyčákovej a Katarína Nosálová z Martina dcéra Reného a Anny r.
Holešovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.
Na bicykli za život – Spoločenstvo Život ako dar organizuje 20. ročník akcie Na bicykli za
život. V tomto roku si pripomíname 60 rokov od legalizácie umelých potratov v Československu,
preto ich trasa bude viesť z Košíc do Prahy. Za 3 týždne navštívia 31 miest. Pozývame Vás na
stretnutie a program s cyklistami v našom meste: v stredu, 16. augusta pri Sanatóriu Helios o
16:00, pri sv. omši v Kostole sv. Martina o 18:00 a následne krátkou modlitbou pri
nemocnici. Ak sa chcete pridať k skupine na bicykli, všimnite si plagát na výveske.
Hrdí na rodinu - v sobotu 19. augusta 2017 o 14:30 hod. sa v Bratislave pred budovou
parlamentu začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 6. ročník pochodu ľudí v červených
tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú
naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby
sa naplnilo heslo pochodu „Nevynášame tmu, zapaľujeme svetlo“. Na výveske je plagát a
bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk.
Púť s Televíziou LUX – Na púť do Rajeckej Lesnej vás 26.8.2017 pozýva televízia LUX.
Bližšie informácie sú na nástenke v predsieni kostola a na internetovej stránke televízie LUX.

Ne deľné ozn amy
19. nedeľa cez rok „A“

13. august 2017
Liturgický kalendár

Po 14. VIII. 17 Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza, mučeníka – spomienka
Ut 15. VIII. 17 Nanebovzatie Panny Márie - Slávnosť
St

16. VIII. 17 Sv. Štefana Uhorského – ľubovoľná spomienka

Št

17. VIII. 17 Féria

Pi

18. VIII. 17 Sv. Helena

So 19. VIII. 17 Sv. Jána Eudes, kňaza - ľubovolná spomienka
Ne 20. VIII. 17 20. nedeľa cez rok
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom zo Strání. Na
budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred.
Fatimské večeradlo – Pri príležitosti stého výročia Fatimských zjavení vás dnes o 15:00
pozývame na eucharistickú adoráciu s modlitbou večeradla a procesiou so sochou Panny
Márie okolo Kostola sv. Martina.

Nanebovzatie Panny Márie – Utorok, 15.8.2017 slávime prikázaný sviatok Nanebovzatia
Panny Márie. Podľa prvého cirkevného prikázania – V nedeľu a prikázaný sviatok
zúčastniť sa na celej svätej omši – nás viaže pod hriechom účasť na celej sv. omši. Preto z
tohto sviatku bude slúžených päť svätých omší. Vigílna sv. omša v pondelok večer o 18:00 a
vo utorok o 06:00, 16:00, 18:00 a v Dražkovciach o 18:00.
Púť do Kláštora pod Znievom - 15. augusta sa v Kláštore pod Znievom koná Púť na sviatok
Nanebovzatia Panny Márie, ktorú zaviedli v 17. storočí jezuiti. Odvtedy je Zniev ohniskom
mariánskej úcty a pútnickým miestom. Hlavným stimulom púte je barokový Milostivý obraz,
ktorý zobrazuje korunovanie Panny Márie v nebi. Všetci ste srdečne pozvaní. Bližšie
informácie sú na nástenke v predsieni kostola.
Ohlášky – V Kláštore pod Znievom mienia prijať sviatosť manželstva Matúš Janiš z Martina,
syn Stanislava a Viery r. Jakubecovej a Lucia Mravcová z Kláštora pod Znievom dcéra Dušana
a Ivety r. Jeťkovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to nahlási na
farskom úrade.
Na bicykli za život – Spoločenstvo Život ako dar organizuje 20. ročník akcie Na bicykli za
život. V tomto roku si pripomíname 60 rokov od legalizácie umelých potratov v Československu,
preto ich trasa bude viesť z Košíc do Prahy. Za 3 týždne navštívia 31 miest. Pozývame Vás na
stretnutie a program s cyklistami v našom meste: v stredu, 16. augusta pri Sanatóriu Helios o
16:00, pri sv. omši v Kostole sv. Martina o 18:00 a následne krátkou modlitbou pri
nemocnici. Ak sa chcete pridať k skupine na bicykli, všimnite si plagát na výveske.
Hrdí na rodinu - v sobotu 19. augusta 2017 o 14:30 hod. sa v Bratislave pred budovou
parlamentu začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 6. ročník pochodu ľudí v červených
tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú
naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby
sa naplnilo heslo pochodu „Nevynášame tmu, zapaľujeme svetlo“. Na výveske je plagát a
bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk.
Púť s Televíziou LUX – Na púť do Rajeckej Lesnej vás 26.8.2017 pozýva televízia LUX.
Bližšie informácie sú na nástenke v predsieni kostola a na internetovej stránke televízie LUX.

Ne deľné ozn amy
20. nedeľa cez rok „A“

20. august 2017
Liturgický kalendár

Po 21. VIII. 17 Sv. Pia X., pápeža - spomienka
Ut

22. VIII. 17 Panny Márie Kráľovnej - spomienka

St

23. VIII. 17 Sv. Ruženy Limskej, panny - ľubovolná spomienka

Št

24. VIII. 17 Sv. Bartolomeja, apoštola; sviatok

Sv. Ľudovíta – ľubovoľná spomienka
Sv. Jozefa de Calazans, kňaza – ľubovoľná spomienka
So 26. VIII. 17 Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Ne 27. VIII. 17 21. nedeľa cez rok
Pi

25. VIII. 17

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Stred. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta
Prednádražie.
Ohlášky – V Kláštore pod Znievom mienia prijať sviatosť manželstva Matúš Janiš z Martina,
syn Stanislava a Viery r. Jakubecovej a Lucia Mravcová z Kláštora pod Znievom dcéra
Dušana a Ivety r. Jeťkovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to nahlási
na farskom úrade.
Zbierka školských pomôcok - Do konca augusta 2016 sa koná zbierka školských pomôcok
v priestoroch Domu charity sv. Krištofa v Martine, ul. Kollárová 24, kde môžete každý
pracovný deň v čase od 7.00 - 14.00 doniesť funkčné školské pomôcky, ktoré po ukončení
zbierky darujeme sociálne slabším rodinám. V mene núdznych vopred ďakujú pracovníci
charity.
Púť s Televíziou LUX – Na púť do Rajeckej Lesnej vás 26.8.2017 pozýva televízia LUX.
Bližšie informácie sú na nástenke v predsieni kostola a na internetovej stránke televízie LUX.

Ne deľné ozn amy
21. nedeľa cez rok „A“

27. august 2017
Liturgický kalendár

Po 28. VIII. 17 Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Ut

29. VIII. 17 Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka

St

30. VIII. 17 Féria

Št

31. VIII. 17 Féria

Pi

1. IX. 17 Féria

So
Ne

2. IX. 17 Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
3. IX. 17 22. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Prednádražie. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00 hod. A
piatok od 16:00 hod. Vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí si prvopiatkovú sv. spoveď
nenechajú na poslednú chvíľu a prídu na sv. spoveď skôr. Chorých a nevládnych budeme
spovedať štvrtok a piatok od 9.00 hod. V stredu budeme spovedať v Domove dôchodcov na
Ľadovni kde bude aj sv. omša o 9:00 hod.
Prvopiatková adorácia – Na prvý piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich,
aby sa zapísali na hárok pri Farskom liste.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
Veni Sancte – Pri príležitosti začiatku školského roku pozývame v piatok večer o 18:00 na sv.
omšu všetkých žiakov a študentov, kde si budeme vyprosovať pomoc a dary Ducha Svätého.
Prvé sväté prijímanie 2018 – Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o prvé sväté prijímanie pre
svoje deti aby ich v škole prihlásili na náboženskú výchovu a pri organizovaní mimoškolskej
činnosti si rezervovali čas utorok od 16:30 do 17:30, kedy bude prebiehať farská katechéza
pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola alebo na
www.martin.fara.sk . Prvá katechéza bude v kostole 19. septembra 2017. Prosíme priniesť na
toto stretnutie aj vyplnené prihlášky.
Birmovka 2018 – Tí, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania sa môžu prihlásiť na prípravu vo
farnosti Martin - Sever. Prihlásiť sa môžu mladí ľudia od 9. ročníka ZŠ a starší. Rovnako
pozývame k príprave aj dospelých, ktorí ešte neprijali túto sviatosť v mladistvom veku.
Prihlásiť sa môžete od 1. septembra elektronicky na farskej stránke www.martinsever.sk
alebo si môžete prihlášku prevziať osobne v sakristii po sv. omšiach. Príprava začne od 23.
septembra. Bližšie info nájdete na spomenutej farskej stránke a na plagáte na nástenke.
Nedeľná omša večer o 18:00 - Od budúcej nedele (3.9.2017) už budú bývať sväté omše aj
večer o 18:00, v Dražkovciach o 10:15 a v Sklabini o 9:15.
Začiatok školského roka: Katolícka ZŠ s MŠ A. Bernoláka v Martine oznamuje, že školský rok
2017/2018 sa začína v pondelok 4. septembra 2017 o 9.00 hod slávnostnou svätou omšou v
Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe.
Zbierka školských pomôcok - Do konca augusta 2016 sa koná zbierka školských pomôcok
v priestoroch Domu charity sv. Krištofa v Martine, ul. Kollárová 24, kde môžete každý
pracovný deň v čase od 7.00 - 14.00 doniesť funkčné školské pomôcky, ktoré po ukončení
zbierky darujeme sociálne slabším rodinám. V mene núdznych vopred ďakujú pracovníci
charity.

Ne deľné ozn amy
22. nedeľa cez rok „A“

3. september 2017
Liturgický kalendár

Po

4. IX. 17 Féria

Ut

5. IX. 17 Sv. Terézie z Kalkaty (Matky Terezy) panny a rehoľnice – ľubovoľná spom.

St

6. IX. 17 Féria

Sv. Marka Križina, Melichara Grozdieckého a Štefana Pongrácza, kňazov
a mučeníkov – spomienka
Pi
8. IX. 17 Narodenie Panny Márie - sviatok
So 9. IX. 17 Sv. Petra Clavera, kňaza – ľubovoľná spomienka
Ne 10. IX. 17 23. nedeľa cez rok
Št

7. IX. 17

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z
Bystričky. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Ľadovne a
Jahodníkov.
Prvonedeľná poklona – s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a litániami k Božskému Srdcu
Ježišovmu bude dnes o 15.00 hod.
Vešpery – O 17:15 vás pozývame na modlitbu Večerných chvál – Vešpier.
Stretnutie dobrovoľníkov charity – V stredu po večernej sv. omši pozývame na stretnutie
dobrovoľníkov Farskej charity.
Stretnutie akolytov a lektorov – Vo štvrtok po večernej svätej omši pozývame na duchovnoformačné stretnutie akolytov a lektorov.
Prvé sväté prijímanie 2018 – Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o prvé sväté prijímanie pre
svoje deti aby ich v škole prihlásili na náboženskú výchovu a pri organizovaní mimoškolskej
činnosti si rezervovali čas utorok od 16:30 do 17:30, kedy bude prebiehať farská katechéza
pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola alebo na
www.martin.fara.sk. Prvá katechéza bude v kostole 19. septembra 2017. Prosíme priniesť na
toto stretnutie aj vyplnené prihlášky.
Birmovka 2018 – Tí, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania sa môžu prihlásiť na prípravu vo
farnosti Martin - Sever. Prihlásiť sa môžu mladí ľudia od 9. ročníka ZŠ a starší. Rovnako
pozývame k príprave aj dospelých, ktorí ešte neprijali túto sviatosť v mladistvom veku.
Prihlásiť sa môžete od 1. septembra elektronicky na farskej stránke martinsever.sk alebo si
môžete prihlášku prevziať osobne v sakristii po sv. omšiach. Príprava začne od 23.
septembra. Bližšie info nájdete na spomenutej farskej stránke a na plagáte na nástenke.
Pracovné miesto kuchára – Školská jedáleň pri ZŠ A. Bernoláka prijme do pracovného
pomeru vyučenú kuchárku. Prihlásiť sa môžete u pána Jedináka 0905 243508.
Ohlášky – Vo Farnosti Turčiansky Peter mienia prijať sviatosť manželstva Michal Ovčáry z
Martina a Petronela Bakaričová. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to
nahlási na farskom úrade.
Púť do Rajeckej Lesnej – 9. a 10. septembra sa v Rajeckej Lesnej koná Mariánska púť.
Bližšie informácie nájdete na nástenke v predsieni kostola.

Ne deľné ozn amy
23. nedeľa cez rok „A“

10. september 2017
Liturgický kalendár

Po

11. IX. 17 Féria

Ut

12. IX. 17 Najsvätejšieho mena Panny Márie - ľubovoľná spomienka

St

13. IX. 17 Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

Št

14. IX. 17 Povýšenie svätého kríža – Sviatok

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
Sväté omše budú ako v nedeľu
So 16. IX. 17 Sv. Kornélia pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov
Ne 17. IX. 17 24. nedeľa cez rok
Pi

15. IX. 17

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Ľadovne
a Jahodníkov. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Podhája.
Nedeľná pobožnosť – Z viacerých organizačno – pastoračných dôvodov popoludňajšia
nedeľná pobožnosť o 15:00 bude najbližšie na prvú nedeľu v októbri 1. októbra 2017.
Omša v Skanzene – Svätá omša bude dnes aj v Skanzene o 13:30.
Fatimské večeradlo – Pri príležitosti stého výročia Fatimských zjavení vás v stredu 13.
septembra 2017 pozývame o 17:00 na eucharistickú adoráciu s modlitbou večeradla; o 18:00
bude svätá omša po ktorej bude procesia so sochou Panny Márie okolo Kostola sv. Martina.
Srdečne ste všetci pozvaní. Bližšie informácie sú na plagáte v predsieni kostola.
Prvé sväté prijímanie 2018 – Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o prvé sväté prijímanie pre
svoje deti aby ich v škole prihlásili na náboženskú výchovu a pri organizovaní mimoškolskej
činnosti si rezervovali čas utorok od 16:30 do 17:30, kedy bude prebiehať farská katechéza
pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola alebo na
martin.fara.sk. Prvá katechéza bude v kostole 19. septembra 2017. Prosíme priniesť na toto
stretnutie aj vyplnené prihlášky.
Birmovka 2018 – Tí, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania sa môžu prihlásiť do budúcej
nedele (17.9.) na prípravu vo farnosti Martin - Sever. Prihlásiť sa môžu mladí ľudia od 9.
ročníka ZŠ a starší. Rovnako pozývame k príprave aj dospelých, ktorí ešte neprijali túto
sviatosť v mladistvom veku. Prihlásiť sa môžete od 1. septembra elektronicky na farskej
stránke martinsever.sk alebo si môžete prihlášku prevziať osobne v sakristii po sv. omšiach.
Príprava začne od 23. septembra. Bližšie info nájdete na spomenutej farskej stránke a na
plagáte na nástenke. Kto by chcel zapojiť do modlitbového tímu za našich birmovancov, nech
sa prihlási u pána kaplána Dušana Pecku.
Púť do Turzovky – Nezisková organizácia Samaritán pozýva na púť na Živčákovú do
Turzovky v utorok 12.9.2017. Odchod o 8:30 od kostola v Martine, autobus ide až na
parkovisko ku kostolu. Cena 13€, zapísať na púť sa môžete v sakristii kostola, kde sa platí
záloha 10 €, alebo sa nahlásiť na kontakt: Tomka Ivan, t.č.: 0907 720 690.
Duchovná obnova – Farnosť Martin-Sever vás pozýva na Duchovnú obnovu, ktorá začne
pontifikálnou sv. omšou celebrovanou diecéznym biskupom Mons. Tomášom Galisom
11.9.2017 o 18:30 v kostole na Severe. Vo štvrtok o 10:00 bude na Severe aj rekolekčná sv.
omša. Ostatné informácie nájdete na nástenke v predsieni kostola alebo na martinsever.sk.
Zbierka na seminár – Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Za vaše milodary vám v
mene seminaristov veľmi pekne ďakujeme.

Boj proti hladu – Vincentská rodina vás pozýva zapojiť sa do 11. ročníka celoslovenskej
zbierky „Boj proti hladu“. Naša farnosť sa zapojí do zbierky 17. septembra 2017. Bližšie
informácie sú na plagáte v predsieni kostola.
Modlitby matiek – Komunita „Útecha“ (Modlitby matiek) pozýva mamy, staré mamy, duchovné
mamy na „Trojdnie modlitieb matiek“ ktoré sa bude konať 22. až 24. septembra 2017. Bližšie
informácie nájdete na plagáte v predsieni kostola.

Ohlášky – Vo Farnosti Turčiansky Peter mienia prijať sviatosť manželstva Michal Ovčáry z
Martina a Petronela Bakaričová. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to
nahlási na farskom úrade.
Pracovné miesto kuchára – Školská jedáleň pri ZŠ A. Bernoláka prijme do pracovného
pomeru vyučenú kuchárku. Prihlásiť sa môžete u pána Jedináka 0905 243508.
Časopis Rebrík – Aj v školskom roku 2017/2018 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý
vydáva eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre
mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty,
materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom v ich
duchovnom raste. Je vhodný ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Rebrík
môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky
rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.

Ne deľné ozn amy
24. nedeľa cez rok „A“

17. september 2017
Liturgický kalendár

Po

18. IX. 17 Féria

Ut

19. IX. 17 Sv. Januára, biskupa a mučeníka – ľubovoľná spomienka

St

20. IX. 17

Št

21. IX. 17

Pi

22. IX. 17

So

23. IX. 17

Ne

24. IX. 17

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov,
mučeníkov - Spomienka
Sv. Matúša apoštola a evanjelistu - sviatok
Féria
Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza - spomienka
25. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Podhája .
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání.
Nedeľná pobožnosť – Z viacerých organizačno – pastoračných dôvodov popoludňajšia
nedeľná pobožnosť o 15:00 bude najbližšie na prvú nedeľu v októbri 1. októbra 2017.
Prvé sväté prijímanie 2018 – Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o prvé sväté prijímanie pre
svoje deti aby ich v škole prihlásili na náboženskú výchovu a pri organizovaní mimoškolskej
činnosti si rezervovali čas utorok od 16:30 do 17:30, kedy bude prebiehať farská katechéza
pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola alebo na
www.martin.fara.sk. Prvá katechéza bude v kostole 19. septembra 2017. Prosíme priniesť na
toto stretnutie aj vyplnené prihlášky.
Birmovka 2018 – Tí, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania sa môžu prihlásiť do nedele
(17.9.) na prípravu vo farnosti Martin - Sever. Prihlásiť sa môžu mladí ľudia od 9. ročníka ZŠ a
starší. Rovnako pozývame k príprave aj dospelých, ktorí ešte neprijali túto sviatosť v
mladistvom veku. Prihlásiť sa môžete od 1. septembra elektronicky na farskej stránke
martinsever.sk alebo si môžete prihlášku prevziať osobne v sakristii po sv. omšiach. Príprava
začne od 23. septembra. Bližšie info nájdete na spomenutej farskej stránke a na plagáte na
nástenke. Kto by chcel zapojiť do modlitbového tímu za našich birmovancov, nech sa prihlási
u pána kaplána Dušana Pecku.
Katechumenát – Od októbra chceme začať v Martinskom dekanáte katechumenát pre
dospelých, ktorí chcú prijať sviatosť krstu a stať sa kresťanmi. Ak poznáte niekoho, kto túži
nastúpiť na cestu viery, tlmočte mu tento oznam. Dvojročný katechumenát začína v tomto
roku vo farnosti Vrútky. Najneskôr do 1. októbra sa preto kontaktujte na Farskom úrade vo
Vrútkach osobne, alebo mailom vrutky@fara.sk.
Na prípravu k sviatosti birmovania a dospelí aj k prvému svätému prijímaniu sa môžete
prihlásiť vo farnosti Martin-Sever martinsever.sk .
Veni Sancte - Centrum univerzitnej pastorácie pri Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine
pozýva všetkých pedagógov, zamestnancov fakulty, študentov ale aj sympatizantov na
slávnostnú sv. omšu Veni Sancte pri príležitosti zahájenia akademického roka 20.9.2017 o
19:00. Sv. omšu celebruje Mons. ThLic. Marek Hriadel generálny vikár žilinskej diecézy. Viac
info na plagáte.
Zbierka na seminár – Dnes sa koná zbierka na seminár. Za vaše milodary vám v mene
seminaristov veľmi pekne ďakujeme.
Jesenné kántrové dni – sú na budúci týždeň v stredu, piatok a v sobotu. Záväzný je jeden
deň. Obsah Jesenných kántrových dní : Poďakovanie za úrodu.

Boj proti hladu – Vincentská rodina vás pozýva zapojiť sa do 11. ročníka celoslovenskej
zbierky „Boj proti hladu“. Naša farnosť sa zapojí do zbierky dnes 17. septembra 2017. Bližšie
informácie sú na plagáte v predsieni kostola.
Modlitby matiek – Komunita „Útecha“ (Modlitby matiek) pozýva mamy, staré mamy, duchovné
mamy na „Trojdnie modlitieb matiek“ ktoré sa bude konať 22. až 24. septembra 2017. Bližšie
informácie nájdete na plagáte v predsieni kostola.

Ohlášky – Vo Farnosti Liptovský Hrádok mienia prijať sviatosť manželstva Filip Vallo z
Martina syn Ivana a Heleny r. Majerovej a Mária Pitoňáková z Liptovského Hrádku dcéra
Františka a Márie r. Stehurovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to
nahlási na farskom úrade.
Časopis Rebrík – Aj v školskom roku 2017/2018 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý
vydáva eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre
mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty,
materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom v ich
duchovnom raste. Je vhodný ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Rebrík
môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky
www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02 / 20 44 52 53.

Ne deľné ozn amy
25. nedeľa cez rok „A“

24. september 2017
Liturgický kalendár

Po

25. IX. 17 Féria

Ut

26. IX. 17 Sv. Kozmu a Damiána mučeníkov – ľubovoľná spomienka

St

27. IX. 17 Sv. Vincenta de Paul, kňaza – spomienka

Št

28. IX. 17 Sv. Václava, mučeníka – ľubovoľná spomienka

Pi

29. IX. 17 Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok

So
Ne

30. IX. 17 Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
1. X. 17 26. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom zo Strání .
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred.
Svätá omša v Skanzene – bude dnes popoludní o 13.30 h.
Katechéza – pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok o 16:30.
Zasvätenie diecézy – V piatok 29. septembra 2017 (17:15 – ruženec 17:45 - deviatnik) sa
začneme modliť Deviatnik Zasvätenia Žilinskej diecézy Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
Cieľom tejto pobožnosti je duchovná príprava na slávnosť v Rajeckej Lesnej v sobotu 7.
októbra, pri ktorej pán biskup Tomáš Galis zasvätí Žilinskú diecézu Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie.
Program je nasledovný: 9:00 – dramatické pásmo; 10:00 – pobožnosť k Panne Márii spojená
s modlitbou posvätného ruženca; 11:00 – slávnostná svätá omša spojená so zasvätením
diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Kto má záujem o účasť, môže sa prihlásiť v
sakristii.
Modlitby matiek – Komunita „Útecha“ (Modlitby matiek) pozýva mamy, staré mamy,
duchovné mamy na „Trojdnie modlitieb matiek“ ktoré sa bude konať 22. až 24. septembra
2017. Bližšie informácie nájdete na plagáte v predsieni kostola.
Nedeľná pobožnosť – Prvonedeľná pobožnosť o 15:00 bude na budúcu nedeľu 1. októbra
2017. Na budúcu nedeľu budú aj Vešpery o 17:30. (17:45 - deviatnik)
Katechumenát – Od októbra chceme začať v Martinskom dekanáte katechumenát pre
dospelých, ktorí chcú prijať sviatosť krstu a stať sa kresťanmi. Ak poznáte niekoho, kto túži
nastúpiť na cestu viery, tlmočte mu tento oznam. Dvojročný katechumenát začína v tomto
roku vo farnosti Vrútky. Najneskôr do 1. októbra sa preto kontaktujte na Farskom úrade vo
Vrútkach osobne, alebo mailom vrutky@fara.sk.
Na prípravu k sviatosti birmovania a dospelí aj k prvému svätému prijímaniu sa môžete
prihlásiť vo farnosti Martin-Sever martinsever.sk .
Zbierka na seminár – Minulú nedeľu sa v zbierke na seminár vyzbieralo 880 €. Za vaše
milodary vám v mene seminaristov veľmi pekne ďakujeme.
Boj proti hladu - minulú nedeľu 17.9.2016 sa v našej farnosti uskutočnila zbierka na Boj proti
hladu. V zbierke sa v našej farnosti vyzbieralo 1.550 €. Všetkým darcom veľmi pekne
ďakujeme a nech im to dobrý Pán Boh vynahradí svojím požehnaním.
Blahorečenie Titusa Zemana – Záujemcovia o účasť na blahorečení Titusa Zemana sa
môžu prihlásiť v sakristii.

Ne deľné ozn amy
26. nedeľa cez rok „A“

2. október 2017
Liturgický kalendár

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

2. X. 17
3. X. 17
4. X. 17
5. X. 17
6. X. 17
7. X. 17
8. X. 17

Sv. Anjelov Strážcov - spomienka
Féria
Sv. Františka Assiského - spomienka
Sv. Faustíny Kowalskej, panny – ľubovoľná spomienka
Sv. Bruna, kňaza – ľubovoľná spomienka
Ružencovej Panny Márie, spomienka
27. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Stred. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta
Prednádražie.
Prvonedeľná pobožnosť – bude dnes o 15:00. O 17:30 vás pozývame na Vešpery a
Deviatnik Zasvätenia Žilinskej diecézy Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
Zasvätenie diecézy – Pri príležitosti Zasvätenia Žilinskej diecézy Nepoškvrnenému srdcu
Panny Márie sa každý deň o 17:45 (po ruženci) budeme modliť deviatnik. Cieľom tejto
pobožnosti je duchovná príprava na slávnosť v Rajeckej Lesnej v sobotu 7. októbra, pri ktorej
pán biskup Tomáš Galis zasvätí Žilinskú diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Program je nasledovný: 9:00 – dramatické pásmo; 10:00 – pobožnosť k Panne Márii spojená
s modlitbou posvätného ruženca; 11:00 – slávnostná svätá omša spojená so zasvätením
diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Kto má záujem o účasť, môže sa prihlásiť v
sakristii.
Katechéza – pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok o 16:30.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00 hod. A
piatok od 16:00 hod. Vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí si prvopiatkovú sv. spoveď
nenechajú na poslednú chvíľu a prídu na sv. spoveď skôr. Chorých a nevládnych budeme
spovedať štvrtok a piatok od 9.00 hod. V stredu budeme spovedať v Domove dôchodcov na
Ľadovni kde bude aj sv. omša o 9:00 hod. Prvopiatková adorácia – Piatok bude celodenná
adorácia. Prosíme adorujúcich, aby sa zapísali na hárok vzadu za lavicami.
Púť do Turzovky – 7. a 8. októbra 2017 sa koná Jesenná púť ku Kostolu Panny Márie
Matky Cirkvi na Hore Živčáková. Bližšie informácie nájdete na nástenke.
Púť na Butkova – Združenie kresťanských seniorov vás pozýva na púť do Butkova v
stredu 4. októbra 2017. Odchod autobusu bude o 8.00 hod. od nášho kostola. Prihláste sa
u pani V. Vojtekovej 4288169.
Stretnutie mladých – Pozývame všetkých dospelých mladých na stretnutie, ktoré bude na
budúcu sobotu o 19:00 na fare.

Ne deľné ozn amy
27. nedeľa cez rok „A“

8. október 2017
Liturgický kalendár

Po

9. X. 17

Ut
St
Št
Pi
So
Ne

10. X. 17
11. X. 17
12. X. 17
13. X. 17
14. X. 17
15. X. 17

Sv. Dionýza a spoločníkov, mučeníkov – ľubovoľná spomienka
Sv. Jána Leonardiho, kňaza – ľubovoľná spomienka
Féria
Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Žiline, sviatok
Féria
Féria
Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka – ľubovoľná spomienka
28. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Prednádražie. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.
Katechéza – pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok o 16:30.
Rekolekcia – Vo štvrtok 12. októbra bude o 9:30 rekolekčná sv. omša pri príležitosti rekolekcií
Martinského dekanátu. Pri tejto sv. omši zasvätíme náš dekanát Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie. Všetci ste srdečne pozvaní.
Fatimské večeradlo – Pri príležitosti stého výročia Fatimských zjavení vás v piatok 13.
októbra 2017 pozývame o 17:00 na eucharistickú adoráciu s modlitbou večeradla; o 18:00
bude svätá omša po ktorej bude procesia so sochou Panny Márie okolo Kostola sv. Martina a
zasvätenia našej farnosti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Srdečne ste všetci pozvaní.
Bližšie informácie sú na plagáte v predsieni kostola.
Stretnutie dobrovoľníkov charity – V stredu po večernej sv. omši pozývame na stretnutie
dobrovoľníkov Farskej charity.
Stretnutie akolytov a lektorov – Vo štvrtok po večernej svätej omši pozývame na duchovnoformačné stretnutie akolytov a lektorov.
Sv. ruženec v októbri - V októbri, mesiaci Ružencovej Panny Márie vás pozývame k
modlitbe sv. ruženca pred večernými sv. omšami o 17:15. V pondelok pred sv. omšou o 17:00
je Mariánske večeradlo a vo štvrtok je Eucharistická adorácia od 17:00. Utorok sa modlia
mladí z utorkového stretka; v stredu sa modlia zo spoločenstva matiek, v piatok sa modlia
ružencové spoločenstvá; v sobotu sa modlia akolyti a lektori a v nedeľu spoločenstvo otcov a
rodín.
Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v
rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1.
Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné
rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa
zaužívaného zvyku. Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď,
sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.
Zapisovanie omší – Dávame na vedomie, že do konca roku máme ešte stále voľné termíny
sv. omší, ktoré si môžete zapísať v sakristii kostola.
Milión detí sa modlí ruženec - 18. októbra sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej
iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Pápežská nadácia ACN Slovensko - u nás známa ako
Kirche in Not – pripravila špeciálnu webovú stránku www.miliondeti.sk, na ktorej nájdete
didaktické materiály a informácie k iniciatíve. Ako povedal páter Pio: "Keď sa bude milión detí
modliť ruženec, svet sa zmení."

Ne deľné ozn amy
28. nedeľa cez rok „A“

15. október 2017
Liturgický kalendár

Po

16. X. 17

Ut
St

17. X. 17
18. X. 17

Št

19. X. 17

Pi
So
Ne

20. X. 17
21. X. 17
22. X. 17

Sv. Hedvigy, rehoľníčky – ľubovoľná spomienka
Sv. Margity Márie Alacoque, panny – ľubovoľná spomienka
Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka - spomienka
Sv. Lukáša evanjelistu - sviatok
Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, a ich spoločníkov,
mučeníkov – ľubovoľná spomienka
Sv. Pavla z Kríža, kňaza – ľubovoľná spomienka
Féria
Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
29. nedeľa cez rok Misijná nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z
Bystričky. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Ľadovne a
Jahodníkov.
Katechéza – pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok o 16:30.
Židia – kňazský a kráľovský národ – Vo štvrtok 19.10.2017 po večernej svätej omši o 19:00
bude mať v kostole sv. Martina prednášku laický evanjelizátor Pavol Strežo, známy z relácií
televízie LUX. Témou bude „Židia – kňazský a kráľovský národ“. Srdečne ste všetci pozvaní.
Sv. ruženec v októbri - V októbri, mesiaci Ružencovej Panny Márie vás pozývame k
modlitbe sv. ruženca pred večernými sv. omšami o 17:15. V pondelok pred sv. omšou o 17:00
je Mariánske večeradlo a vo štvrtok je Eucharistická adorácia od 17:00. Utorok sa modlia
mladí z utorkového stretka; v stredu sa modlia zo spoločenstva matiek, v piatok sa modlia
ružencové spoločenstvá; v sobotu sa modlia akolyti a lektori a v nedeľu spoločenstvo otcov a
rodín.
Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v
rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1.
Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné
rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa
zaužívaného zvyku. Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď,
sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.
Milión detí sa modlí ruženec - 18. októbra sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej
iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Pápežská nadácia ACN Slovensko - u nás známa ako
Kirche in Not – pripravila špeciálnu webovú stránku www.miliondeti.sk, na ktorej nájdete
didaktické materiály a informácie k iniciatíve. Ako povedal páter Pio: "Keď sa bude milión detí
modliť ruženec, svet sa zmení."
Zbierka na misie – Na budúcu nedeľu – Misijnú nedeľu – bude zbierka na misie. Za vaše
milodary vám v mene misionárov veľmi pekne ďakujeme.

Ne deľné ozn amy
29. nedeľa cez rok „A“

22. október 2017
Liturgický kalendár

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

23. X. 17
24. X. 17
25. X. 17
26. X. 17
27. X. 17
28. X. 17
29. X. 17

Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza – ľubovoľná spomienka
Sv. Antona Márie Clareta, biskupa – ľubovoľná spomienka
Féria
Féria
Féria
Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - sviatok
30. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Ľadovne
a Jahodníkov. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Podhája.
Katechéza – pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok o 16:30.
Zmena času – Upozorňujeme, že na budúcu nedeľu sa ráno o 3:00 hodine mení letný čas na
zimný. Nezabudnite si posunúť hodinky o hodinu späť.
Stretnutie mladých – Pozývame všetkých dospelých mladých na stretnutie, ktoré bude na
budúcu sobotu o 19:00 na fare.
Sv. ruženec v októbri - V októbri, mesiaci Ružencovej Panny Márie vás pozývame k
modlitbe sv. ruženca pred večernými sv. omšami o 17:15. V pondelok pred sv. omšou o 17:00
je Mariánske večeradlo a vo štvrtok je Eucharistická adorácia od 17:00. Utorok sa modlia
mladí z utorkového stretka; v stredu sa modlia zo spoločenstva matiek, v piatok sa modlia
ružencové spoločenstvá; v sobotu sa modlia akolyti a lektori a v nedeľu spoločenstvo otcov a
rodín.
Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v
rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1.
Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné
rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa
zaužívaného zvyku. Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď,
sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.
Zbierka na misie – Dnes sa koná zbierka na misie. Za vaše milodary vám v mene misionárov
a všetkých núdznych veľmi pekne ďakujeme.

Ne deľné ozn amy
30. nedeľa cez rok „A“

29. október 2017
Liturgický kalendár

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

30. X. 17
31. X. 17
1. XI. 17
2. XI. 17
3. XI. 17
4. XI. 17
5. XI. 17

Féria
Féria
Všetkých Svätých - slávnosť
Spomienka na všetkých verných zosnulých
Sv. Martina Porres, rehoľníka
Sv. Karola Boromea, biskupa - spomienka
31. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Podhája.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání a dobrovoľníkov, ktorí by
prišli v sobotu pomôcť upratať kostol pred hodami.
Katechéza – pre prvoprijímajúce deti bude až 7.11.2016, teda nie budúci týždeň.
Sviatok Všetkých svätých – V stredu slávime prikázaný sviatok Všetkých svätých. Podľa
prvého cirkevného prikázania – V nedeľu a prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej
omši – nás viaže pod hriechom účasť na celej sv. omši. Sväté omše budú ako v nedeľu.
Okrem toho je možnosť zadosťučiniť príkazu aj utorok večer o 18:00, kedy bude slúžená
vigílna svätá omša už zo „Sviatku Všetkých svätých“.
Spomienka Všetkých verných zosnulých – Vo štvrtok na Spomienku všetkých verných
zosnulých budú sv. omše o 6:00, 7:00, 16:00 a 18:00. O 17:00 bude na Národnom cintoríne
pri centrálnom kríži Dušičková pobožnosť. V Dražkovciach bude sv. omš a o 18:00 po ktorej
bude dušičková pobožnosť na cintoríne.
Novéna k sv. Martinovi – V rámci prípravy na slávenie sviatku sv. Martina sa v piatok pred
večernou sv. omšou začneme modliť novénu k sv. Martinovi.
Kajúca tryzna – Na budúcu nedeľu o 15:00 vás pozývame na kajúcu tryznu v dome smútku
na Martinskom cintoríne. V tejto súvislosti vám dávame do pozornosti prednášku Pavla Strežu
„Židia – kňazský a kráľovský národ“. Prednášku si môžete vypočuť na našej internetovej
stránke martin.fara.sk . Večer o 19:00 vás farnosť Martin-Sever pozýva na sv. omšu, ktorá
bude obetovaná za všetkých obyvateľov mesta Martin.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať chorých a nevládnych
štvrtok a piatok od 9.00 hod. V utorok budeme spovedať v Domove dôchodcov na Ľadovni
kde bude aj sv. omša o 9:00 hod. Prvopiatková adorácia – Na prvý piatok bude celodenná
adorácia. Prosíme adorujúcich, aby sa zapísali na hárok pri Farskom liste. Fatimská sobota
– V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským programom.
Zbierka na misie – Minulú nedeľu sa v zbierke na misie vyzbieralo 1.200 €. Za vaše milodary
vám v mene misionárov a všetkých núdznych veľmi pekne ďakujeme.
Sviečka za nenarodené deti - Fórum života opäť pripravilo kampaň „Sviečka za nenarodené
deti", ktorá začína v tomto čase a vyvrcholí 2. novembra. Hlavnou myšlienkou kampane je
spomenúť si v období Spomienky všetkých verných zosnulých aj na nenarodené deti, ktoré
zomreli pri umelom, alebo spontánnom potrate a ktoré môžeme s prosbami zveriť do
milosrdného Božieho srdca, taktiež i tých, ktorí sú zranení skúsenosťou potratu. Zároveň
môžeme prosiť aj o zmenu zmýšľania tých, ktorí nenarodených doteraz nepovažujú za osoby
hodné ochrany od počatia. Viac informácií nájdete na internetovej stránke
www.sviecka.forum-zivota.sk. Do tejto kampane je možné sa zapojiť kúpou sviečok s logom
kampane, ktoré sú vzadu za lavicami.

Odpustky za duše v očistci
Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku Všetkých svätých (1. novembra) a
spomienky Všetkých verných zosnulých (2. novembra) vám dávam do
pozornosti podmienky, ktorými môžeme v tomto období získať odpustky pre
duše v očistci.
1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi
kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery
(Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba
dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri
podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie
(najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel sv. Otca (stačí Otčenáš,
Zdravas a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek
pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od
poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za
zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v
očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie tri
podmienky. (Spoveď, prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca) Jedna sv.
spoveď však stačí na všetky odpustky. Môžete si to prečítať aj vo Farskom liste.

Ne deľné ozn amy
31. nedeľa cez rok „A“

5. november 2017
Liturgický kalendár

Po 6. XI. 17
Ut 7. XI. 17
St
8. XI. 17
Št
9. XI. 17
Pi 10. XI. 17
So 11. XI. 17
Ne 12. XI. 17

Féria
Féria
Féria
Výročie posviacky Lateránskej baziliky – sviatok
Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – spomienka
Sv. Martina z Tours, biskupa - spomienka
32. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme všetkým
dobrovoľníkom, ktorí prišli pomôcť upratať kostol pred hodami. Na budúci týždeň prosíme o
upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred. Zároveň prosíme dobrovoľníkov o pomoc
pri upratovaní fary zajtra v pondelok po rannej sv. omši.
Katechéza – pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok o 16:30.
Prvonedeľná poklona – s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a litániami k Božskému Srdcu
Ježišovmu budú dnes o 15.00 hod. Potom bude stretnutie miništrantov na fare.
Kajúca tryzna – Dnes o 15:00 vás pozývame na kajúcu tryznu v dome smútku na
Martinskom cintoríne. V tejto súvislosti vám dávame do pozornosti prednášku Pavla Strežu
„Židia – kňazský a kráľovský národ“. Prednášku si môžete vypočuť na našej internetovej
stránke martin.fara.sk . Večer o 19:00 vás farnosť Martin-Sever pozýva na sv. omšu, ktorá
bude obetovaná za všetkých obyvateľov mesta Martin.
Novéna k sv. Martinovi – V rámci prípravy na slávenie sviatku sv. Martina sa večer pred
svätými omšami modlíme novénu k sv. Martinovi.
Výročie posviacky chrámu – V piatok slávime 43. výročie posviacky nášho chrámu. Pri tejto
príležitosti bude po sv. omši o 6:00 vyložená Sviatosť Oltárna až do večernej sv. omše o
18:00. Nájdite si čas a príďte sa poďakovať Pánu Bohu za dar chrámu a za všetkých našich
predkov, ktorí budovali a starali sa o zveľadenie nášho kostola. V tento deň je možné získať
plnomocné odpustky.*
Sviatok sv. Martina – V sobotu slávime sviatok sv. Martina z Tours. Pri tejto príležitosti vás
pozývame na eucharistickú poklonu o 10:00, ktorou ukončíme deviatnik k sv. Martinovi a
potom bude Farské agapé. Koláčiky na agapé môžet priniesť na budúci piatok, alebo v sobotu
ráno.
Hody – Na budúcu nedeľu o 11.00 hod. oslávime sv. Martina patróna kostola a mesta. Svätú
omšu bude celebrovať vdp. Ľudovít Gábriš, farár v Červenom Kameni, vďaka ktorému sme
získali relikviu sv. Martina, ktorá bude slávnostne inštalovaná k verejnej úcte. O 15:00 budú
litánie k sv. Martinovi a o 15:30 unikátny čembalový koncert na ktorý ste srdečne pozvaní.
Stretnutie dobrovoľníkov charity – V stredu po večernej sv. omši pozývame na stretnutie
dobrovoľníkov Farskej charity.
*Úplné odpustky môžeme získať raz za deň, keď splníme tieto podmienky:
1) vylúčenie akejkoľvek náklonnosti k hriechu,
2) vykonať skutok, na ktorý je viazané získanie odpustkov (napr. návšteva kostola, spojená s modlitbou Pána
(Otče náš) a vyznaním viery (Verím v jedného Boha alebo Verím v Boha),
3) pristúpiť k svätej spovedi; jedna sviatosť zmierenia platí aj pre viaceré možnosti získať odpustky,
4) akákoľvek modlitba na úmysel Svätého Otca
5) pristúpiť k svätému prijímaniu, ale nie je viazané na deň vykonania odpustkového úkonu (dieťa iba od prvého
sv. prijímania)

Stretnutie akolytov a lektorov – Vo štvrtok po večernej svätej omši pozývame na duchovnoformačné stretnutie akolytov a lektorov.
TESCO Zbierka - V dňoch 9.-11. novembra 2017 (štvrtok, piatok, sobota) v čase od 10.00 h
do 20.00 h bude prebiehať 6. ročník celoslovenskej zbierky potravín v predajniach Tesco.
Diecézna charita Žilina v spolupráci s farskými charitami zbiera v 9. predajniach v Žiline
(Košická, Obvodová), Martine, Čadci, Považskej Bystrici, Rajci, Turzovke, Púchove a
Lednických Rovniach. Príďte aj vy, zapojte sa, nakúpte potraviny a darujte ich ľuďom v núdzi.
Prejavte takto konkrétne solidaritu s druhými ! Martinská charita prosí o pomoc
dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní pomôcť pri organizovaní tejto zbierky. Podrobné
informácie nájdete aj na nástenke v predsieni kostola a aj na našej internetovej stránke
farnosti.

Ne deľné ozn amy
32. nedeľa cez rok „A“

12. november 2017
Liturgický kalendár

Po
Ut
St

13. XI. 17 Féria
14. XI. 17 Féria
15. XI. 17 Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka
Sv. Margity Škótskej – ľubovoľná spomienka
Št 16. XI. 17
Sv. Gertrúdy, panny – ľubovoľná spomienka
Pi 17. XI. 17 Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
So 18. XI. 17 Výročie posviacky bazilík sv. Petra a sv. Pavla apoštolov – ľub. spomienka
Ne 19. XI. 17 33. nedeľa cez rok
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Stred a všetkým dobrovoľníkom, ktorí prišli pomôcť upratať faru pred hodami. Osobitne
veľmi pekne ďakujeme za všetky výborné koláčiky, ktoré ste priniesli na agapé, pri príležitosti
sviatku sv. Martina. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta
Prednádražie.
Eucharistická poklona – Dnes o 15:00 vás pozývame na Eucharistickú poklonu s Korunkou
k Božiemu milosrdenstvu a Litániami k sv. Martinovi. Po poklone o 15:30 bude unikátny
Čembalový koncert na ktorý ste srdečne pozvaní.
Katechéza – pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok o 16:30.
Poďakovanie – Ďakujeme Pánu Bohu a všetkým zainteresovaným dobrodincom aj za
relikviu sv. Martina, ktorú sme získali z Božej dobroty a ktorú sme dnes mohli vystaviť v
našom kostole. Majme v úcte a vážme si takého vznešeného patróna našej farnosti a nášho
mesta, aby nám svojím príhovorom mohol vyprosiť u Nebeského Otca hojnosť Božích milostí.
Poďakovanie – Ďakujeme aj za dar nového ornátu a kňazských štól bohuznámemu darcovi.
Nech mu to dobrý Pán Boh odmení svojím hojným požehnaním.
Stretnutie mladých – Pozývame všetkých dospelých mladých na stretnutie, ktoré bude na
budúcu sobotu o 19:00 na fare.

Ne deľné ozn amy
33. nedeľa cez rok „A“

19. november 2017
Liturgický kalendár

Po
Ut
St

20. XI. 17 Féria
21. XI. 17 Obetovanie Panny Márie - spomienka
22. XI. 17 Sv. Cecílie, panny a mučenice – spomienka
Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka – ľubovoľná spomienka
Št 23. XI. 17
Sv. Kolumbána, opáta – ľubovoľná spomienka
Pi 24. XI. 17 Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov - spomienka
So 25. XI. 17 Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice – ľubovoľná spomienka
Ne 26. XI. 17 34. nedeľa cez rok – Krista Kráľa – slávnosť
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Prednádražie. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.
Katechéza – pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok o 16:30.
Odpustky – Na Slávnosť Krista Kráľa pri svätých omšiach sa bude konať obnova
zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na
verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia", môže za obvyklých
podmienok získať úplné odpustky.
Karneval – Na budúcu nedeľu sa bude konať karneval pre deti a mládež, ktorý sa uskutoční v
kasárňach na severe. Karneval sa začne o 15:00. Do areálu môžete prichádzať od 14:45 hod
a môžete si so sebou priniesť aj nejaké koláčiky. Do areálu sa nebude dať prísť autami !!!
Tanečné divadlo ATak vás srdečne pozýva na predstavenie novej inscenácie o
blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej – CHCELA BY SOM LETIEŤ. V tejto hre
vystúpia mnohí herci, ktorých poznáte z televíznej obrazovky TV LUX, najmä populárny
Pavol Danko. Predstavenie sa uskutoční v sobotu 2. decembra o 17.00 h v kine 1. mája vo
Vrútkach. Lístky si možno zakúpiť v predajni Lúčik alebo objednať na tel. č.: 0908 674 245.

Ne deľné ozn amy
Slávnosť Krista Kráľa
34. nedeľa cez rok „A“

26. november 2017
Liturgický kalendár

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

27. XI. 17
28. XI. 17
29. XI. 17
30. XI. 17
1. XII. 17
2. XII. 17
3. XII. 17

Féria
Féria
Féria
Sv. Ondreja, apoštola – sviatok
Féria
Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
1. Adventná nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z
Bystričky. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Ľadovne a
Jahodníkov.
Katechéza – pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok o 16:30.
Odpustky na Slávnosť Krista Kráľa – Dnes pri svätých omšiach sa bude konať obnova
zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na
verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia", môže za obvyklých
podmienok získať úplné odpustky.
Stretnutie mladých – Pozývame všetkých dospelých mladých na stretnutie, ktoré bude na
budúcu sobotu o 19:00 na fare.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať chorých a nevládnych
štvrtok a piatok od 9.00 hod. V stredu budeme spovedať v Domove dôchodcov na Ľadovni
kde bude aj svätá omša o 9:00 hod.
Prvopiatková adorácia – Na prvý piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich,
aby sa zapísali na hárok pri Farskom liste.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
Požehnanie adventných vencov – Na budúcu nedeľu si môžete priniesť do kostola
adventné vence na požehnanie.
Vešpery – Na budúcu nedeľu budú aj Vešpery o 17:30.
Benefičný koncert – 10. decembra o 16.00 h. sa vo farskom kostole na Severe uskutoční
benefičný koncert mladého súboru starej hudby Musica Mysteriosa pod vedením huslistky
Evy Telepčákovej s názvom Mater Tua. Srdečne pozývame, vstupné je dobrovoľné, podporíte
ním farnosť Martin - Sever.“
Zbierka na charitu – Na budúcu nedeľu – prvú adventnú bude zbierka na charitu. Za vaše
milodary vám v mene núdznych veľmi pekne ďakujem.
Karneval – Dnes sa bude konať karneval pre deti a mládež, ktorý sa uskutoční v kasárňach
na severe. Karneval sa začne o 15:00. Do areálu môžete prichádzať od 14:45 hod a môžete
si so sebou priniesť aj nejaké koláčiky. Do areálu sa nebude dať prísť autami a je potrebné
zobrať si so sebou občianske preukazy!!!
Stromček do kostola – Ak by mal niekto záujem darovať na vianočnú výzdobu do kostola
veľký strom, prosíme aby sa prihlásil čo najskôr. Vopred veľmi pekne ďakujeme.

rozVEDENÍ K BOHU – „Víkend pre rozvedených, ktorí žijú sami“ bude 1. - 3. decembra
2016 v rodinkove – Belušské slatiny. Prihlásovací formulár nájdete na stránke:
rodinkovo.webnode.sk/podujatia-v-rodinkove alebo u Mateja Trizuliaka MS 0917137333.
Plagát je v predsieni kostola. Email: rozvedeni@rodinabb.sk
Z ruín k domovu - Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (známa ako Kirche in Not)
predstaví budúcu nedeľu projekt záchrany irackých kresťanov „Z ruín k domovu“. Jeho
súčasťou bude v dňoch 1. - 4. 12. 2017 návšteva irackej lekárky, dominikánky, Larsy
Khazmee na Slovensku. Viac na stránke www.acn-slovensko.org.
Tanečné divadlo ATak vás srdečne pozýva na predstavenie novej inscenácie o
blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej – CHCELA BY SOM LETIEŤ. V tejto hre
vystúpia mnohí herci, ktorých poznáte z televíznej obrazovky TV LUX, najmä populárny
Pavol Danko. Predstavenie sa uskutoční v sobotu 2. decembra o 17.00 h v kine 1. mája vo
Vrútkach. Lístky si možno zakúpiť v predajni Lúčik alebo objednať na tel. č.: 0908 674 245.
Požehnanie koledníkov - Koledníkov Žilinskej diecézy požehná žilinský biskup Mons. Tomáš
Galis počas svätej omše na 3. adventnú nedeľu 17. decembra 2017. Svätá omša začne o
10.30 h v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Dulove - Farnosť Pruské. Po svätej omši
bude občerstvenie, piesne a prezentácia z Afriky v miestnom kultúrnom dome. Nácvik piesni
začne o 10.00 h v kostole.
Obchodík Lúčik – vás pozýva na návštevu a dáva vám do pozornosti pestrú a zaujímavú
ponuku. Katolícke kalendare na rok 2018, liturgucké kalendáre na rok 2018, evanjelium na rok
2018, betlehemy a mnoho iného vianočného tovaru.
Poďakovanie - Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tohtoročnej zbierky potravín,
čistiacich a hygienických potrieb v 9 predajniach Tesco. Za 3 novembrové dni sme vyzbierali
18 ton v hodnote takmer 25 000 eur. Momentálne prebieha distribúcia do núdznych rodín.

Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému Srdcu
na slávnosť Krista Kráľa
Modlí sa kňaz – modlí sa ľud
Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, vzhliadni na nás, pokorne kľačiacich pred tvojím
oltárom: Tvoji sme a tvoji chceme zostať. Aby sme sa mohli s tebou ešte vrúcnejšie
spojiť, každý z nás sa dnes dobrovoľne zasväcuje tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu.
Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali, mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami a odmietli ťa. Zmiluj
sa nad nimi, dobrotivý Ježišu, a všetkých strhni k tvojmu svätému Srdcu. Pane, buď
kráľom nielen svojim verným, ktorí ťa nikdy neopustili, ale aj márnotratným synom a
dcéram; daj, aby sa čím skôr vrátili do otcovského domu a nezahynuli hladom a
biedou. Pane, buď kráľom i tým, ktorých od teba odlúčili mylné názory a rozkolníctvo;
priveď ich naspäť do prístavu pravdy a k jednote viery, aby bolo jedno stádo a jeden
pastier. Daruj svojej Cirkvi slobodu a bezpečnosť, všetkým národom poriadok a pokoj;
nech zo všetkých končín zeme zaznieva jeden hlas: Sláva Božskému Srdcu, ktoré nám
prinieslo spásu; jemu česť a chvála naveky. Amen.

Ne deľné ozn amy
1. Adventná nedeľa „B“

3. december 2017
Liturgický kalendár

Po 4. XII. 17
Ut 5. XII. 17
St 6. XII. 17
Št 7. XII. 17
Pi 8. XII. 17
So 9. XII. 17
Ne 10. XII. 17

Sv. Jána Damascénskeho, kňaza – ľubovoľná spomienka
Féria
Sv. Mikuláša, biskupa – ľubovoľná spomienka
Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nepoškvrnené počatie Panny Márie - slávnosť
Sv. Jána Didaka Cuauhtlatoatzina - ľubovoľná spomienka
2. Adventná nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Ľadovne
a Jahodníkov. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Podhája.
Prvonedeľná poklona – s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a litániami k Božskému Srdcu
Ježišovmu budú dnes o 15.00 hod. Potom bude stretnutie miništrantov na fare.
Slávnosť – V piatok 8.12.2017 je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Keďže
je to prikázaný sviatok sv. omše budú o 6:00; 16:00 a 18:00 a v Dražkovciach o 18:00 h.
Okrem toho bude zo sviatku slúžená aj vigílna sv. omša vo štvrtok večer.
Spovedanie chorých pred vianočnými sviatkami. – Prosíme aby ste nám nahlásili chorých
a nevládnych, ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami. Nahlásiť ich
môžete po sv. omši v sakristii, na farskom úrade alebo telefonicky. Spovedať ich budeme 14.
a 15. decembra od 9:00 hod.
Stretnutie charity – V stredu 7.12.2016 po večernej sv. omši pozývame na duchovnoformačné stretnutie dobrovoľníkov Farskej charity.
Stretnutie akolytov a lektorov – Vo štvrtok po večernej svätej omši pozývame na duchovnoformačné stretnutie akolytov a lektorov.
Svätá omša v Skanzene – bude na budúcu nedeľu o 13.30 h.
Zbierka na charitu – Dnes, na prvú adventnú nedeľu bude zbierka na charitu. Za vaše
milodary vám v mene núdznych veľmi pekne ďakujeme.
Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na január až jún budeme od 18.
decembra 2017. Aby sme mohli ponúknuť termíny sv. omší čo najväčšiemu počtu farníkov,
prosíme vás, aby ste nežiadali o viac ako dve sväté omše. Ďakujeme za pochopenie.
Vianočná taška sv. Vincenta - S blížiacimi sa Vianocami sa môžete zapojiť do zbierky
potravín pre rodiny a ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi a sú odkázaní na pomoc tých, ktorí sa
chcú podeliť. Akcia prebieha pod záštitou Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta
de Paul. Ak sa chcete aj Vy do tohto podujatia zapojiť, môžete do Vianočnej tašky sv.
Vincenta vložiť potravinový dar (napr. cukor, múku, ryžu, alebo iné potraviny podľa vášho
uváženia). Tašky sú k dispozícii vzadu za lavicami a nakúpené tašky môžete priniesť na
faru. Ďakujeme.
Karneval - Poďakovanie – Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa minulú
nedeľu akýmkoľvek spôsobom zapojili alebo nám pomohli pri organizovaní nášho farského
detského karnevalu.
Z ruín k domovu - Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (známa ako Kirche in Not)
predstavuje projekt záchrany irackých kresťanov „Z ruín k domovu“. Jeho súčasťou je
návšteva irackej lekárky, dominikánky, Larsy Khazmee z Ninivskej planiny: viac v priložených
materiáloch a na stránke www.acn-slovensko.org.

Ne deľné ozn amy
2. Adventná nedeľa „B“

10. december 2017
Liturgický kalendár

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

11. XII. 17
12. XII. 17
13. XII. 17
14. XII. 17
15. XII. 17
16. XII. 17
17. XII. 17

Sv. Damaza I., pápeža – ľubovoľná spomienka
Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej - ľubovoľná spomienka
Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka
Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Féria
Féria
3. Adventná nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Podhája.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání.
Katechéza – pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok o 16:30.
Spoločná predvianočná sv. spoveď - bude v našej farnosti v stredu 20.12.2017 od 16:0019.00. Svätá omša bude až o 19.00.

Vianočná spoveď – Ku sviatosti zmierenia môžete pristúpiť
Nedeľa
17.12.2017 15:00-18:00 Vrútky
Streda
20.12.2017 16:00-19:00 Martin - Mesto
Štvrtok
21.12.2017 16:00-19:00 Martin - Sever
Sväté prijímanie sa všade podáva pri večernej sv. omši.
Spovedanie chorých pred vianočnými sviatkami. – Prosíme aby ste nám nahlásili chorých
a nevládnych, ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami. Nahlásiť ich
môžete po sv. omši v sakristii, na farskom úrade alebo telefonicky. Spovedať ich budeme 14.
a 15. decembra od 9:00 hod.
Svätá omša v Skanzene – bude dnes o 13.30 h.
Stretnutie mladých – Pozývame všetkých dospelých mladých na stretnutie, ktoré bude na
budúcu sobotu o 19:00 na fare.
Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na január až jún budeme od 18.
decembra 2017. Aby sme mohli ponúknuť termíny sv. omší čo najväčšiemu počtu farníkov,
prosíme vás, aby ste nežiadali o viac ako dve sväté omše. Ďakujeme za pochopenie.
Vianočné trhy 2017 – V stredu 20. decembra 2017 od 16:00 sa budú konať v našej farnosti
opäť Vianočné trhy. Zapojiť do nich sa môžete vlastnoručne vyrobenými vianočnými
ozdobami. Je to pekný a jednoduchý spôsob ako pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú a
pritom nezaťažiť rodinný rozpočet. Vyrobené ozdoby môžete priniesť na faru. Výťažok z trhov
bude použitý pre farskú charitu, ktorá slúži hlavne ako pomoc pre rodiny v núdzi a keďže do
týchto trhov budú zapojení aj študenti medicíny z Jesseniovej lekárskej fakulty časť z výťažku
sa použije aj na výdavky ktoré sú spojené s pastoráciou vysokoškolákov. Za vašu pomoc Vám
vopred ďakujeme. Vo štvrtok budú pokračovať Vianočné trhy na Severe od 16:00.
Zimné kántrové dni – sú na budúci týždeň v stredu, piatok a v sobotu. Záväzný je jeden deň.
Obsah Zimných kántrových dní : Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova
rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
Zbierka na charitu – Minulú nedeľu sa v zbierke na charitu vyzbieralo 1.000 €. Za vaše
milodary vám v mene núdznych veľmi pekne ďakujeme.

Zastavme zlo z Istanbulu – „Slovenský dohovor za rodinu“ vás pozýva na akciu: „Zastavme
zlo z Istanbulu“, ktorá bude v Žiline na Vlčincoch 15.12.2017 od 15:00. Odchod autobusu od
kostola sv. Martina o 13:45. Cestovné: 6 € / osoba. Bližšie informácie nájdete na nástenke v
predsieni kostola.
Vianočný koncert – Dnes o 16.00 h. sa v kostole na Severe uskutoční benefičný koncert
mladého súboru starej hudby Musica Mysteriosa pod vedením huslistky Evy Telepčákovej s
názvom Mater Tua. Srdečne pozývame, vstupné je dobrovoľné, podporíte ním našu farnosť.
Vianočný koncert – 19.12.2017 o 19:12 bude v kostole sv. Martina vianočný koncert
speváckeho zboru „Cantica Colegium Musicum“ z Martina; Bližšie informácie sú na plagáte
v predsieni kostola. Vstupné je dobrovoľné.
Požehnanie koledníkov - Koledníkov Žilinskej diecézy požehná žilinský biskup Mons. Tomáš
Galis počas svätej omše na 3. adventnú nedeľu 17. decembra 2017. Svätá omša začne o
10.30 h v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Dulove - Farnosť Pruské. Po svätej omši
bude občerstvenie, piesne a prezentácia z Afriky v miestnom kultúrnom dome. Nácvik piesni
začne o 10.00 h v kostole.
Obchodík Lúčik – vás pozýva na návštevu a dáva vám do pozornosti pestrú a zaujímavú
ponuku. Katolícke kalendare na rok 2018, liturgucké kalendáre na rok 2018, evanjelium na rok
2018, betlehemy a mnoho iného vianočného tovaru.
Stromček do kostola – Ak by mal niekto záujem darovať na vianočnú výzdobu do kostola
veľký strom, prosíme aby sa prihlásil čo najskôr. Vopred veľmi pekne ďakujeme.
Poďakovanie – Chceme sa
veľmi pekne poďakovať za
peknú odozvu na charitatívnu
akciu „Taška sv. Vincenta“, ktorá
má za cieľ urobiť krajšie Vianoce
sociálne slabším rodinám. Zatiaľ
sa v zbierke vyzbieralo približne
sedem
banánových
krabíc
potravín. Všetkým darcom nech
je odmenou sám dobrotivý Boh.

Ne deľné ozn amy
3. Adventná nedeľa „B“

17. december 2017
Liturgický kalendár

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

18. XII. 17
19. XII. 17
20. XII. 17
21. XII. 17
22. XII. 17
23. XII. 17
24. XII. 17

Féria
Féria
Féria
Féria
Féria
Féria
4. Adventná nedeľa – Štedrý deň

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom zo Strání.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred.
Katechéza – pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v utorok o 16:30.
Spoločná predvianočná sv. spoveď - bude v našej farnosti v stredu 20.12.2017 od 16:0019.00. Svätá omša bude až o 19.00. Zároveň upozorňujeme, ze vo štvrtok bude sv. omša o
6:00 a 12:00 a v nedeľu na štedrý deň bude večerná omša o 16:00.

Vianočná spoveď – Ku sviatosti zmierenia môžete pristúpiť
Nedeľa
17.12.2017 15:00-18:00 Vrútky
Streda
20.12.2017 16:00-19:00 Martin - Mesto
Štvrtok
21.12.2017 16:00-19:00 Martin - Sever
Sväté prijímanie sa všade podáva pri večernej sv. omši.
Rozpis svätých omší počas Vianoc
Ne
Po
Ut

07:00; 8:30; 11:00; 16:00 - vianočná
24. XII.
22:00 Vojenská sv. Omša;
2017
24:00 - polnočná
25. XII.
07:00; 08:30; 11:00; 18:00 - Martin
2017
26. XII.
07:00; 08:30; 11:00; 18:00 - Martin
2017

09:00 – Sklabiňa
10:15 – Dražkovce
24:00 - Dražkovce
09:00 – Sklabiňa
10:15 - Dražkovce
10:15 - Dražkovce

Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na január až jún budeme od zajtra 18.
decembra 2017. Aby sme mohli ponúknuť termíny sv. omší čo najväčšiemu počtu farníkov,
prosíme vás, aby ste nežiadali o viac ako dve sväté omše. Ďakujeme za pochopenie.
Vianočné trhy 2017 – V stredu 20. decembra 2017 od 16:00 sa budú konať v našej farnosti
opäť Vianočné trhy. Zapojiť do nich sa môžete vlastnoručne vyrobenými vianočnými
ozdobami. Je to pekný a jednoduchý spôsob ako pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú a
pritom nezaťažiť rodinný rozpočet. Vyrobené ozdoby môžete priniesť na faru. Výťažok z trhov
bude použitý pre farskú charitu, ktorá slúži hlavne ako pomoc pre rodiny v núdzi a keďže do
týchto trhov budú zapojení aj študenti medicíny z Jesseniovej lekárskej fakulty časť z výťažku
sa použije aj na výdavky ktoré sú spojené s pastoráciou vysokoškolákov. Za vašu pomoc Vám
vopred ďakujeme. Vo štvrtok budú pokračovať Vianočné trhy na Severe od 16:00.
Vianočný koncert – 19.12.2017 o 19:12 bude v kostole sv. Martina vianočný koncert
speváckeho zboru „Cantica Colegium Musicum“ z Martina; Bližšie informácie sú na plagáte
v predsieni kostola. Vstupné je dobrovoľné.

Ne deľné ozn amy
4. Adventná nedeľa „B“

24. december 2017
Liturgický kalendár

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

25. XII. 17
26. XII. 17
27. XII. 17
28. XII. 17
29. XII. 17
30. XII. 17
31. XII. 17

Narodenie Pána – slávnosť - Vianoce
Sv. Štefana, prvého mučeníka – sviatok
Sv. Jána, apoštola a evanjelistu – sviatok
Svätých neviniatok, mučeníkov – sviatok
Piaty deň v oktáve narodenia Pána
Šiesty deň v oktáve narodenia Pána
Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – sviatok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Stred. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta
Prednádražie.

Rozpis svätých omší počas Vianoc
Ne
Po
Ut

07:00; 8:30; 11:00; 16:00 - vianočná
24. XII.
22:00 – vojenská sv. omša;
2017
24:00 – polnočná
25. XII.
07:00; 08:30; 11:00; 18:00 - Martin
2017
26. XII.
07:00; 08:30; 11:00; 18:00 - Martin
2017

09:00 – Sklabiňa
10:15 – Dražkovce
24:00 – Dražkovce
09:00 – Sklabiňa
10:15 – Dražkovce
10:15 – Dražkovce

Ďakovná pobožnosť na konci roku – Na budúcu nedeľu, na Silvestra bude večerná
omša o 15:00 !!! Po sv. omši bude ďakovná pobožnosť za všetky milosti, ktoré nám Pán
Boh daroval v uplynulom roku. Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve
hymnu Teba Bože chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.
Ranné sv. omše – budú do nedele 7.1.2018 o 7:00.
Vianočné koledy – Mládežnícky spevokol – už tradične – bude spievať vianočné koledy pol
hodinu pred polnočnou sv. omšou v predsieni kostola.
Zapisovanie omší – Zapísať úmysly svätých omší na január až jún si môžete dať vo farskej
kancelárii.
Dobrá novina – Na projekt Dobrej noviny môžete prispieť svojím milodarom do pokladničky
vzadu v kostole.
Rôzne – Vo farskom liste a v oznamoch na internetovej stránke ešte nájdete informáciu o
žiadosti na Mestský úrad Martin ohľadom cesty a parkovania pred kostolom; Poďakovanie za
zbierku „Taška sv. Vincenta“; Zaujímavú poznámku k Vianočným spovediam; Pozvánku na
Vianočný koncert do Sučian; Pozvánku na Živý Betlehem do Kláštora pod Znievom a
Pozvánku ku modlitbe svätého ruženca pred putovným obrazom Lurdskej Panny Márie pri
príležitosti 160-teho výročia zjavenia Panny Márie v Lurdoch.

Požehnané Vianoce, plné Božieho pokoja, radosti a lásky vám želajú vaši kňazi
Kamil Lieskovský, Rudolf Michút, Juraj Jendrejovský

Žiadosť na Mestský úrad Martin – V súvislosti v vašimi výhradami k poškodenej ceste pred
kostolom a k živelnému vzniku parkoviska pozdĺž tejto cesty vám dávam do pozornosti
žiadosť o nápravu, ktorú som poslal na odbor Komunálnych služieb 20.12.2017. Plné znenie
žiadosti si môžete prečítať na našej internetovej stránke martin.fara.sk.
Poďakovanie – Opätovne sa chceme veľmi pekne poďakovať za peknú odozvu na
charitatívnu akciu „Taška sv. Vincenta“, ktorá má za cieľ urobiť krajšie Vianoce sociálne
slabším rodinám. Keďže sa potravinové milodary priebežne distribuovali a stále prichádzali
nové, nevieme presne kvantifikovať veľkosť zbierky, ale odhadom to mohlo byľ asi tak
dvanásť banánových krabíc potravín. Všetkým darcom nech je odmenou sám dobrotivý Boh.
Velebí moja duša Pána – My, kňazi dekanátu Martin sa chceme s vami podeliť o veľkú
radosť z predvianočného spovedania. Tento rok počet kajúcnikov určite prekonal možno aj
niekoľko desaťročné počty kajúcnikov v predvianočných svätých spovediach. Nevieme si to
celkom dobre vysvetliť, ale možno Boh len odpovedá na naše úbohé prosby a potvrdzuje
svoju vernosť. Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu Pána Ježiša v Nitre 5.7.2017,
zasvätenia Žilinskej diecézy Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie otcom biskupom Tomášom
Galisom v Rajeckej Lesnej 5. 10.2017; zasvätenie Martinského dekanátu Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie na rekolekcii 12. októbra 2017;
zasvätenie Farnosti Martin
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 13.10.2017; kajúca tryzna 5.11.2017; každodenné
modlitby za mesto Martin pred večernou svätou omšou. To všetko v roku stého výročia
Fatimského zjavenia Panny Márie. Nech je príčina akákoľvek, tešíme sa z božej lásky,
vernosti a jeho nepochopiteľného milosrdenstva.
Novoročný koncert – Vrútocký chrámový zbor sv. Jána Krstiteľa Vás pozýva na novoročný
koncert 7.1.2017 o 16.00 hod. do kostola Nanebovzatia Panny Márie v Sučanoch.
Podrobnejšie informácie nájdete na nástenke v predsieni kostola.
Živý Betlehem – Farnosť Kláštor pod Znievom vás 25. decembra 2016 o 15:00 h. pozýva na
divadelné stvárnenie biblického príbehu narodenia Ježiša Krista „Živý Betlehem“ ktoré bude
pred Prepoštským kostolom Panny Márie.
Putovný obraz Lurdskej Panny Márie – Na konci roku stého výročia Fatimského zjavenia, v
ktorom ste sa modlievali pri putovnom obraze svätej rodiny sa chceme poďakovať všetkým,
ktorí sa zapojili do tejto modlitbovej reťaze. Nasledujúci rok 2018 je zase rokom 160-teho
výročia Zjavenia Panny Márie v Lurdoch. A v tejto súvislosti vás pozývame aj na štvrtkovú
adoráciu a svätú omšu, po ktorej budeme v roku 2018 odovzdávať putovný obraz Lurdskej
Panny Márie spolu so svätým ružencom od Pátra Gobiho. Cieľom je spoločná modlitba
svätého ruženca za posvätenie a záchranu rodín a hriešnikov. Tí, ktorí majú záujem zapojiť sa
do spoločnej modlitby v rodine za rodiny s ružencom Pátra Gobiho a pred putovným obrazom
Lurdskej Panny Márie, nech sa zapíšu do zoznamu v sakristii kostola.

Ne deľné ozn amy
Sv. rodiny Ježiša Márie a Jozefa

31. december 2017

Liturgický kalendár
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Panny Márie Bohorodičky – slávnosť
Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského , biskupov a učiteľov Cirkvi spomienka
Najsvätejšieho mena Ježiš – ľubovoľná spomienka
Féria
Féria
Zjavenie Pána - sviatok
Druhá nedeľa po Narodení Pána

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Prednádražie. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.
Kvôli sviatkom prosíme o upratovanie v utorok a piatok po ranných sv. omšiach.
Ďakovná pobožnosť na konci roku – Dnes po sv. omši o 15:00 bude ďakovná pobožnosť
za všetky milosti, ktoré nám Pán Boh daroval v uplynulom roku. Kto sa pri verejnej ďakovnej
pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba Bože chválime, získava za zvyčajných podmienok
úplné odpustky.
Polnočná adorácia – Dnes o 23:00 sa vystaví Eucharistia k osobnej adorácii. Od 23:20 do
23:50 bude večeradlo a adorácia sa ukončí polnočným Eucharistickým požehnaním.
Sviatky Panny Márie Bohorodičky a Zjavenie Pána – V pondelok slávime prikázaný
sviatok Panny Márie Bohorodičky a v sobotu slávime prikázaný sviatok Zjavenia Pána (Troch
kráľov). Zjavenia Pána (Troch kráľov). Sväté omše budú ako v nedeľu.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00.
Chorých a nevládnych budeme spovedať vo štvrtok a v piatok od 9.00 hod. V stredu budeme
spovedať v Domove dôchodcov na Ľadovni kde bude aj svätá omša o 9:00 hod.
Prvopiatková adorácia – Na prvý piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich,
aby sa zapísali na hárok vzadu za lavicami.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
Ranné sv. omše – budú do nedele 7.1.2018 o 7:00.
Novoročný koncert – Vrútocký chrámový zbor sv. Jána Krstiteľa Vás pozýva na novoročný
koncert 7.1.2017 o 16.00 hod. do kostola Nanebovzatia Panny Márie v Sučanoch.
Podrobnejšie informácie nájdete na nástenke v predsieni kostola.
Zapisovanie omší – Zapísať úmysly svätých omší na január až jún si môžete dať vo farskej
kancelárii.
Rodinkovo – Vzadu za lavicami si môžete vziať kalendár duchovných obnov a iných
programov pre manželov a rodiny na rok 2018, ktoré v našej diecéze pripravuje Rodinkovo –
Dom prijatia pre rodiny v Belušských slatinách. Viac informácií nájdete aj na rodinkovo.sk .

Úmysly svätých omší
02.01. – 08.01.2017
Sväté omše na marec, apríl, máj a jún budeme zapisovať od 20. februára

Pondelok
02.01.2017

Utorok
03.01.2017

Streda
04.01.2017

Štvrtok
05.01.2017

07:00

Za zdravie a Božie požehnanie a dar viery pre rodinu Povinskú,
Jesenskú a Maťhovú

18.00 + Anton Magdalena Anton Rudolf a starí rodičia
07:00 + Jozef Anna a detí
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre deti vnúčatá
07:00 + rodina Povinská, Jesenká a Maťhová
18.00 + Elena
07:00 + Anna Jozef
18:00 + Magdaléna František Júlia
07:00 + z rodiny Sabovej a Lacúšovej
08:30 + Adam Gabriela Ružena Vladimír

Piatok
06.01.2017 11:00 Za farníkov
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre vnuka Patrika
Sobota
07.01.2017

07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Ján Rudolf Mária Rudolf Karolína
07:00 + Karol Žofia František Karol a Žofia

Nedeľa
08.01.2017

08:30 + Jozef
11:00 Za farníkov
18:00 + starí rodičia Anna Jozef a ostatná rodina

Úmysly svätých omší
09.01. – 15.01.2017
Sväté omše na marec, apríl, máj a jún budeme zapisovať od 20. februára

Pondelok
09.01.2017

Utorok
10.01.2017

Streda
11.01.2017

Štvrtok
12.01.2017

Piatok
13.01.2017

Sobota
14.01.2017

06:00 + Július Jozefína Štefánia Jozef a Július
18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre deti vnúčatá
06:00 + rodičia starí rodičia a všetci príbuzní
18:00 + Vendelín Zuzana Štefan a rodina Cmárová
06:00 Za zdravie, Božie požehnanie a dar viery pre rodinu Parížekovú
18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Vierku s rodinou, Ľuba s rodinou
a rodičov

06:00

1. + Ján Zuzana Ján Ľubomír Katarína Magda Stanislav Helenka
2. Za zdravie a Božie požehnanie pre vnúčatá a pravnúčatá

18:00 + Vojtech Mária Štefan
06:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa, Viliama a Ladislava (m.)
18:00 + Ján Mária Augustín
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre deti a rodičov
07:00 Za zdravie a Božie požehnanie Margity

Nedeľa
15.01.2017

08:30 + Emília Košťanová
11:00 Za farníkov
18:00 + Etela a Jozef

Úmysly svätých omší
16.01. – 22.01.2017
Sväté omše na marec, apríl, máj a jún budeme zapisovať od 20. februára

Pondelok
16.01.2017

Utorok
17.01.2017

Streda
18.01.2017

Štvrtok
19.01.2017

Piatok
20.01.2017

Sobota
21.01.2017

06:00 Poďakovanie za 80 rokov života
18.00 + Ján Jozef Jindrich
06:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny
18:00 + Cyril Emília Pavlína Martin a súrodenci
06:00

Poďakovanie Pánu Bohu za 56 rokov manželstva a prosba o
zdravie a Božiu pomoc

18.00

1. + Paulína
2. Za zdr. a božie požehnanie Jozefa s rodinou a priateľov

06:00 + Justína Gregor Pavlína Adam Elena a Ján
18:00 + František Mária František Ján
06:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Záborskú
18:00 Poďakovanie za 80 rokov života
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Rozália
07:00 + Šimon a Margita
+ rodičia svokra švagrovia synovec a neter Andrejka so synom

Nedeľa
22.01.2017

08:30 Peťkom

11:00 Za farníkov
18:00 + Vladimír Štefan a rodičia

Úmysly svätých omší
23.01. – 29.01.2017
Sväté omše na marec, apríl, máj a jún budeme zapisovať od 20. februára

Pondelok
23.01.2017

Utorok
24.01.2017

Streda
25.01.2017

Štvrtok
26.01.2017

Piatok
27.01.2017

Sobota
28.01.2017

06:00

+ Juraj Mária Jozef Rudolf Mária Antónia Stanislav Mikuláš Mária a
starí rodičia

18.00 Za Božie požehnanie manželstiev syna a dcéry
06:00 + Štefan Jozefína Ondrej Rudolf Elena a starí rodičia
18:00 Za dar viery pre Evu Martina a Ivana
06:00 + Emília Zdeno Michal
1. Za dar viery pre Jozefa
18.00 2. Za zdravie a Božie požehnanie pre Miriam Marcelu Martina s ich
rodinami

06:00 + Vincent Júlia Stanko Alojzia Ján Stanislav Imrich
18:00 + z rodiny Záborskej Opálkovej a Charvatovej
06:00 + Anna a Jozef
18:00 Za všetky matky našej farnosti
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Želmíra
07:00 + Emil Františka Jozef Mária
Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu a vnučky Kristínku a

Nedeľa
29.01.2017

08:30 Paulínku

11:00 Za farníkov
18:00 + Amália

Úmysly svätých omší
30.01. – 05.02.2017
Sväté omše na marec, apríl, máj a jún budeme zapisovať od 20. februára

Pondelok
30.01.2017

Utorok
31.01.2017

Streda
01.02.2017

06:00 + Ján Mária Alena a Jozef
18.00 + Ján
06:00 + Tibor Paulovič
18:00 + Viktor Margita Štefan
06:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre deti s rodinami
18.00 + Ján Martin Veronika Anna a Ján
1. + Juraj Alojz

Štvrtok
02.02.2017

Piatok
03.02.2017

Sobota
04.02.2017

06:00 2. Za zdravie a Božie požehnanie pre Janku, Máriu Petra a Mariána
s rodinou

18:00 + František, Alžbeta, Anton, Mária
06:00 + Roman
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + starí rodičia
07:00 Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva

Nedeľa
05.02.2017

08:30 + rodičia starí rodičia svokrovci a príbuzní
11:00

1. Poďakovanie za dožitých 80 rokov života
2. Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Marka

Úmysly svätých omší
06.02. – 12.02.2017
Sväté omše na marec, apríl, máj a jún budeme zapisovať od 20. februára

Pondelok
06.02.2017

Utorok
07.02.2017

Streda
08.02.2017

Štvrtok
09.02.2017

Piatok
10.02.2017

Sobota
11.02.2017

06:00 + Helena a Jozef
18.00 + rodičia svokrovci, starí rodičia súrodenci Michal
06:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre sestru Rozáliu
18:00 + Ladislav Ondrej a Rozália
06:00 + Terézia František a brat František
18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre deti
06:00 + Karol Mária Anna Jozef Anna a Agneša
18:00 + Jozef Mária Ján a Arpád
06:00 + Juraj Mária Félix Anna a Ján
18:00 + Roman Ondrej Justína Ondrej Božena Štefan Margita a Ján
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Peter Ignác Valéria a Karol
07:00 + Pavol Terézia Silvester Anton Jaroslav Ivan a Milan

Nedeľa
12.02.2017

08:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu Janu a ich rodiny
11:00 Za farníkov
18:00 + Miroslav Kováčik

Úmysly svätých omší
13.02. – 19.02.2017
Sväté omše na marec, apríl, máj a jún budeme zapisovať od 20. februára

Pondelok
13.02.2017

Utorok
14.02.2017

Streda
15.02.2017

Štvrtok
16.02.2017

Piatok
17.02.2017

Sobota
18.02.2017

06:00 + Alojz Jozef Mária a Štefan
18.00 + Ivan Jozef Terézia Gabriela Norbert a Ján
06:00 + Ivan Adela Jozef Elena Vojtech a starí rodičia
18:00 + Marián Jozef Katarína Michal Anna súrodenci a švagrovia
06:00 + Štefan a Viktor
18.00 + rodina Krchová
06:00

Za zdravie, Božie požehnanie a dar viery pre Martu a Petra s
rodinami

18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Milana Ivanu a Milana
06:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Martu Gabriela (m) a Klotildu
18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu, Beatu, Adrianu, Henrietu
a Lukáša

07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Klára
07:00 + Ján Mária Ladislav Michal

Nedeľa
19.02.2017

08:30 + rodičia súrodenci + manžel jeho rodičia a súrodenci
11:00 Za farníkov
18:00 + Ondrej Margita Ján a Anna

Úmysly svätých omší
20.02. – 26.02.2017
Sväté omše na marec, apríl, máj a jún budeme zapisovať od 20. februára

Pondelok
20.02.2017

Utorok
21.02.2017

Streda
22.02.2017

Štvrtok
23.02.2017

Piatok
24.02.2017

Sobota
25.02.2017

06:00 + Adam Mária Anna Samuel Emília a Richard
18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu a za poďakovanie
Pánu Bohu za 70 rokov života

06:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Martina Michaelu a Danielu
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie Dušana
06:00 + František Karol Jozef Emília Judita a Ladislav
18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre syna Marcela a Branislava s
rodinou

06:00 + rodičia svokrovci starí rodičia súrodenci
18:00 + Monika Martin Karola a Jaroslav
06:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu Adrianu a Martina
18:00 + Rudolf a Marián
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Irena Stanislav a Ľubomír
07:00 + Mária a Ján

Nedeľa
26.02.2017

08:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Teréziu a Petra
11:00 Primičná svätá omša
18:00 + Jozef Gizela Štefan a Anna

Úmysly svätých omší
27.02. – 05.03.2017
Sväté omše na marec, apríl, máj a jún budeme zapisovať od 20. februára

Pondelok
27.02.2017

Utorok
28.02.2017

Streda
01.03.2017

Štvrtok
02.03.2017

Piatok
03.03.2017

Sobota
04.03.2017

06:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Urbanovú
18.00 + Jaroslava (f)
06:00 +Ján Mária a Ján Mária Imrich a Terézia a brat Teodor
18:00 + Pavol a Pavlína
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pomoc pre Máriu
18.00 + Mária, Michal, Anna a Vincent
06:00 + Danka (f) Jozef Mária Ema Emil
18:00 + Iveta Miklášová + rodiny Guličková a Mokrošová
06:00 + Cyril Helena Jozef Regina súrodenci a švagor
18:00 + Serafín Emília Ľubomír Anna Ján
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00

+ Michal a Mária Šmondrkoví; + Koloman a Mária Capkoví;
+ Cyril a Vierka Mazúroví

07:00 Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva

Nedeľa
05.03.2017

08:30 Za zdravie a božie požehnanie pre Žofiu a Milana
11:00 Za farníkov
18:00 + Milan a Kristína

Úmysly svätých omší
6.03. – 12.03.2017
Sväté omše na júl až december budeme zapisovať od 20. júna

Pondelok
06.03.2017

Utorok
07.03.2017

Streda
08.03.2017

Štvrtok
09.03.2017

Piatok
10.03.2017

Sobota
11.03.2017

06:00 Za zdravie a božie požehnanie a pre deti s rodinami
18.00 Za zdravie a Božie požehnanie Michala, Juraja a Kataríny
06:00 Za zdravie, božie požehnanie a dar viery pre celú rodinu
18:00 + Benedikt
06:00 + Pavol Mária Pavol Veronika Pavol František Amália
18.00 Poďakovanie za 30 rokov spoločného života
06:00 + manžel rodičia súrodenci a blízki
18:00 + Ján
06:00 + Paulína
18:00 + Anna Tarabová
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Ján Žofia Štefan Rozália a súrodenci
07:00 + Františka (f) Emil Jozef Mária Ivan Jozef

Nedeľa
12.03.2017

08:30 + Peter a Albína
11:00 Za farníkov
18:00 + Lukrécia Karol Jozef

Úmysly svätých omší
13.03. – 19.03.2017
Sväté omše na júl až december budeme zapisovať od 20. júna
1. Poďakovanie za 80 rokov života 2. Za zdravie a božie

Pondelok
13.03.2017

Utorok
14.03.2017

Streda
15.03.2017

Štvrtok
16.03.2017

Piatok
17.03.2017

Sobota
18.03.2017

06:00 požehnanie celej rodiny
18.00 + Karel

06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Máriu a Jozefa s rodinami
18:00 Za zdravie a božie požehnanie pre členov rodiny Rzepielovej
06:00 Poďakovanie za 88 rokov života Márie
18.00 + z rodiny Gubrianskej a Krnáčovej
06:00 + Martin Justína František Helena Karol
18:00 + Ján Františka (f) Žofia Emília Alžbeta Ondrej
06:00 + Jozef
18:00 + Martin
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Anton a Pavlína
07:00 + Kristína
1. Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa

Nedeľa
19.03.2017

08:30 2.+ Jozef a Emília
11:00 Za farníkov

18:00 + Adam Anna Jozef Emília a súrodenci

Úmysly svätých omší
20.03. – 26.03.2017
Sväté omše na júl až december budeme zapisovať od 20. júna

Pondelok
20.03.2017

Utorok
21.03.2017

Streda
22.03.2017

Štvrtok
23.03.2017

Piatok
24.03.2017

Sobota
25.03.2017

06:00 + rodičia a príbuzní
18.00

Za zdravie a božie požehnanie pre Jozefa Máriu a Ivetu Inku Jozefa
Michala a obrátenie Rudolfa Qída Anny

06:00 + Ondrej Drahoš Štefan Mária Jana Terézia Anna Justína (f)
18:00 + celá rodina
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Annu Štefana a Petra s rodinami
18.00 + Juraj Margita Štefan Paulína
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Moniku
18:00 + Johana Július Krištof
06:00 + Miroslav, Jozef, Vincent, rodičia a svokrovci
18:00

Za zdravie a božie požehnanie pre Jakuba Janu Máriu a
súrodencov

07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre sestričky
18:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Dagmaru
07:00 + Ján Agneša František Emil Silvester Bernardína Ružena
1. Poďakovanie za 70 rokov života

Nedeľa
26.03.2017

08:30 2. Za zdravie a Božie požehnanie detí
11:00 Za farníkov
18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Evu, Romanu, Miroslava,
Martina, Eduarda,

Úmysly svätých omší
27.03. – 2.04.2017
Sväté omše na júl až december budeme zapisovať od 20. júna

Pondelok
27.03.2017

Utorok
28.03.2017

Streda
29.03.2017

Štvrtok
30.03.2017

Piatok
31.03.2017

Sobota
01.04.2017

06:00 + Anna Mária Jozef Ondrej Pavol
18.00 + z rodiny Beňovej, Svitkovej a Štrbákovej
06:00 +Ján, Katarína, Jozef, Oľga, Ján, Helena, Ján, Mária
18:00 + Jaroslav Rodičia svokrovci Gitka Elena
06:00 +Jozef, Ilona, Anna, Peter, Rudolf, Magdaléna, Pavol
18.00 + Milan Margita Serafín Ignác Serafín
06:00 Poďakovanie za dar rodiny a prosba za štastlivý pôrod
18:00 + Štefan Žofia Helena Filip Agata
06:00 + Michal, Anna,Marian, Anna, Peter, Rudolf
18:00 + Otília a Martin
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00

Poďakovanie za 70 rokov života a Božie požehnanie pre celú
rodinu

07:00 Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva

Nedeľa
02.04.2017

08:30 + Milan Žila
11:00 Za farníkov
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu

Úmysly svätých omší
3.04. – 9.04.2017
Sväté omše na júl až december budeme zapisovať od 20. júna

Pondelok
03.04.2017

Utorok
04.04.2017

Streda
05.04.2017

Štvrtok
06.04.2017

Piatok
07.04.2017

Sobota
08.04.2017

06:00 + Jozef Gizela Štefan
18.00

Za zdravie a božie požehnanie a pomoc pre rodinu Sňahničanovú a
Michnovú

06:00 + Miloslav
18:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Matúša
06:00 + Alžbeta a Ján
18.00 + Justína Matúš Oľga a Ondrej, súrodenci a švagrovia
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Helenu s rodinou
18:00

Za zdravie a božie požehnanie pre deti Alenku a Janku vnúčatá a
pravnúčatá

06:00 Za zdravie a božie požehnanie Evy a za šťastlivý pôrod
18:00 + Soňa
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie pre rodinu Kakošovú
07:00 Poďakovanie za 70 rokov života

Nedeľa
09.04.2017

08:30 + Terézia Viliam Monika Emília Bohuslav
11:00 Za farníkov
18:00 Za ružencové spoločenstvo

Úmysly svätých omší
10.04. – 16.04.2017
Sväté omše na júl až december budeme zapisovať od 20. júna

Pondelok
10.04.2017

Utorok
11.04.2017

Streda
12.04.2017

Štvrtok
13.04.2017

Piatok
14.04.2017

Sobota
15.04.2017

06:00 + Marta Alexius Marta Leo Aleš
19.00 + Ján Božena Ján Helena Ján
06:00 + Uljana
-

06:00 + Mária a Mikuláš, Oliver Jarmila Ferdinand Vladimír Ivan
18.00

16.04.2017

Za zdravie a božie požehnanie pre Mateja a poďakovanie Pánu
Bohu za 25 rokov života

-

-

18:00 Za zosnulých kňazov pôsobiacich v našej farnosti
-

-

15:00 Veľkopiatkové obrady
-

-

19:35 Za farníkov
07:00

Nedeľa

- (Spoločná svätá spoveď na Severe)

+ Jozef Martin Elena Anna Mária Elena Terézia Alexander Štefánia
Oľga

08:30 Za zomrelých členov ružencového spoločenstva
11:00 Za farníkov
18:00 + Marcela (F), Mária a Zuzana

Úmysly svätých omší
17.04. – 23.04.2017
Sväté omše na júl až december budeme zapisovať od 20. júna
07:00 + Ladislav Anna Jozef Helena

Pondelok

08:30

1. Za zdravie a božie požehnanie pre Stanislava
2. + Zlatica Mária Alexander Rozália Michal

17.04.2017 11:00 + Jozef Emília Anna Štefan Milan
---

Utorok
18.04.2017

Streda
19.04.2017

---

06:00 + František Jozef Ľudovít Božena Mária

18:00 + rodina Muráňová Ránová Foltýnová Harvánková a Kotrlová
06:00 + Anna František Vilma Karol Barbora Štefan
18.00 Za zdravie a Božie požehnanie Slavomíry a za šťastný pôrod
Za zdravie a božie požehnanie pre Eduarda Katarínu Veroniku Táňu a

Štvrtok
20.04.2017

Piatok
21.04.2017

Sobota
22.04.2017

06:00 rodičov

18:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Róberta
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre dcéru Veroniku
18:00 Poďakovanie za 80 rokov života
08:00 Omša s pánom biskupom Milanom Lachom
18:00 + Edmund a Mária
Poďakovanie za 70 rokov života a za zdravie a Božie požehnanie pre

07:00 celú rodinu
Nedeľa
23.04.2017

08:30 + Karol Johana
11:00 Za farníkov
18:00 Za dar viery pre Jána

Úmysly svätých omší
24.04. – 30.04.2017
Sväté omše na júl až december budeme zapisovať od 20. júna

Pondelok
24.04.2017

Utorok
25.04.2017

Streda
26.04.2017

Štvrtok
27.04.2017

Piatok
28.04.2017

Sobota
29.04.2017

06:00 + Juraj Anna
18.00 + Ladislav
06:00 + Juraj a Helena
18:00 + Alžbetka
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre sestru Stellu
18.00 Poďakovanie za 25 rokov spoločného života
06:00 + Mikuláš a Anna
18:00 Poďakovanie Pánu Bohu za 60. rokov života a prosba o požehnanie
06:00 + Vierka Viktor Antónia Jozef
18:00 + Mária a Emil
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Anna, Jozef, Anna, Ján, Mária a Štefan
07:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Jána Lenku Anreja (m) a Filipa

Nedeľa
30.04.2017

08:30 Za zdravie a božie požehnanie pre Juraja s rodinou
11:00 Za farníkov
18:00 + Brigita Pavol Ján Helena Stanislav

Úmysly svätých omší
1.05. – 7.05.2017
Sväté omše na júl až december budeme zapisovať od 20. júna

Pondelok
01.05.2017

Utorok
02.05.2017

Streda
03.05.2017

Štvrtok
04.05.2017

Piatok
05.05.2017

Sobota
06.05.2017

06:00 + Rozália Vincent Alžbeta Anton
18.00 + Soňa Gustáv Anna
06:00 + Štefan Jozef Jana František Anna Anton Štefan Mária Milan
18:00 Za zdravie a božie požehnanie pomoc pre Janku s rodinou
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre rodinu Mazákovú
18.00 + Jaroslav Judita Jozef
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Svetlanu a Jána s rodinami
18:00 Za zdravie, pokoj a božie požehnanie pre deti s rodinami
06:00 + Peter
18:00

Za zdravie a božie požehnanie pomoc pre rodinu Brňáková a
poďakovanie za 70 rokov života

07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Ľudovít Chudoba

07:00 Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva

Nedeľa
07.05.2017

08:30 +Albert, Anna, Mária, Ján, Ondrej, Terézia a Helena
11:00 Za farníkov
18:00 + Cecília Žožia Ondrej

Úmysly svätých omší
8.05. – 14.05.2017
Sväté omše na júl až december budeme zapisovať od 20. júna

Pondelok
08.05.2017

Utorok
09.05.2017

Streda
10.05.2017

Štvrtok
11.05.2017

Piatok
12.05.2017

Sobota
13.05.2017

06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre deti a vnúčatá
18.00

Poďakovanie za 60 rokov života 2. Za zdravie a Božie požehnanie
pre celú rodinu

06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Margitu, Pavlínu a Justínu
18:00 + Edita Jozef Katarína Ján Marta Ondrej Peter Ivan a starí rodičia
06:00 + Štefan Alžbeta Jozef
18.00 + Augustín Mária Ján
06:00 + Ján a Mária
18:00 + Dušan Švalek + Jozef a Matilda Švalekoví
06:00

Poďakovanie Pánu Bohu za 75. rokov života a prosba o zdravie a
Božie požehnanie

18:00 Za zdravie a božie požehnanie detí a vnúčat
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Helena Ondrej Mária
07:00 + Žofia Štefan Helena Filip Agata Milan
Za zdravie, božie požehnanie a dar viery pre Annu, Petra Lenku a

Nedeľa
14.05.2017

08:30 Beatku

11:00 Za farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie pre vnučku Alexandru a jej rodičov

Úmysly svätých omší
15.05. – 21.05.2017
Sväté omše na júl až december budeme zapisovať od 20. júna

Pondelok
15.05.2017

Utorok
16.05.2017

Streda
17.05.2017

Štvrtok
18.05.2017

Piatok
19.05.2017

Sobota
20.05.2017

06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre deti a vnúčatá
18.00 Za zdravie a božie požehnanie pre Žofiu a Milana
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre deti a vnúčatá
18:00 Za všetkých zosnulých z Jozefovej rodiny
06:00 + Beata
18.00 + Eduard Jozef Žofia
06:00 + Šimon Anton Edita
18:00 + Emília, Peter, Igor, Božena, Jozef, Anna, Mária a Peter
06:00

18:00 + Ján, Angela, Edita
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + z rodiny Sabovej a Lacúšovej
07:00

Nedeľa
21.05.2017

+ Anna František Ferdinand Mária Jozef Anton Mária

1. Za zdravie a božie požehnanie pre Stanislava
2. + Zlatica Mária Alexander Rozália Michal

08:30 Za dar viery pre Jozefa
11:00 Za farníkov
18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu , Jozefa, Renátu, Eriku s
rodinou a Irenu.

Úmysly svätých omší
22.05. – 28.05.2017
Sväté omše na júl až december budeme zapisovať od 20. júna

Pondelok
22.05.2017

06:00 + Dušan Katarína Ján súrodenci a svokrovci
1. Poďakovanie za dožitých 80 rokov života 2. Za zdravie a božie

18.00 požehnanie pre Annu Ľubomíra Máriu Miroslava a Vojtecha s
rodinami

Utorok
23.05.2017

Streda
24.05.2017

06:00 + Milan
18:00 + Želmíra a Želmíra
06:00 Za zdravie a božie požehnanie a pomoc pre deti zaťov a vnukov
18.00 + Pavol a Margita z príležitosti 70 výročia sobáša
06:00

+ rodinu Marčičiakovú a Urbanovú

Štvrtok
25.05.2017 16:00 Za farníkov (Nanebovstúpenie Pána)
18:00 + Juraj, Irena (10. výročie smrti)
Piatok
26.05.2017

Sobota
27.05.2017

06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre deti s rodinami
18:00 + Iveta Miklášová
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Ján Elena Štefan
07:00 + Františka (f) Emil Jozef Mária Ivan Jozef

Nedeľa
28.05.2017

08:30 Za zdravie a božie požehnanie pre Moniku s rodinou
11:00 Za farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie pre deti s rodinami

Úmysly svätých omší
29.05. – 4.06.2017
Sväté omše na júl až december budeme zapisovať od 20. júna

Pondelok
29.05.2017

Utorok
30.05.2017

Streda
31.05.2017

Štvrtok
01.06.2017

Piatok
02.06.2017

Sobota
03.06.2017

06:00 + Anna
18.00 Za zdravie a božie požehnanie a pomoc pre Petra a Soňu
06:00 + Milan
18:00 + Matej
06:00 + Milan
18.00 Poďakovanie za 70 rokov života
06:00 + Mária Margita Vlasta Anna Jozef
18:00

Poďakovanie za 60. rokov života Evy

06:00 + príbuzní
18:00 Poďakovanie za 80 rokov života
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie pomoc pre rodinu Kovalčíkovú
07:00 Za zdravie a božie požehnanie pre sestru Sapienciu
Poďakovnie za 80. rokov života Márie a za zdravie a božie

Nedeľa
04.06.2017

08:30 požehnanie pre celú rodinu
10:30 Za prvoprijímajúce deti
18:00 + Jozefína Marková

Úmysly svätých omší
5.06. – 11.06.2017
Sväté omše na júl až december budeme zapisovať od 20. júna

Pondelok
05.06.2017

Utorok
06.06.2017

Streda
07.06.2017

Štvrtok
08.06.2017

Piatok
09.06.2017

Sobota
10.06.2017

06:00

18.00 + Jozef Halenár
06:00 + Štefan Terézia Emil Anna
18:00 + Pavlína a Ján
06:00 + Kamila Tomáš Ján Anna Krstní rodičia a Starí rodičia
18.00 + Aurel Štefánia Tibor
06:00 + Vierka Viktor Antónia Jozef
18:00 + Karol, Alžbeta, Gašpar, Anna,Ján, Július
06:00 + rodičia svokrovci a súrodenci
18:00 + František Mária František Ján
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + rodičia a starí rodičia
07:00

Nedeľa
11.06.2017

Za zdravie a božie požehnanie pre Elisu Betku Jána Moniku a
Mateja

+ Jozef Martin Elena Anna Mária Elena Terézia Alexander Štefánia
Oľga

08:30 + Krištof
1. Poďakovanie za dar manželstva Pavla a Viery. (50-te výročie)

11:00 2. Za zdravie a božie požehnanie rodiny Opálkovej
18:00 + Ján Veronika Emília

Úmysly svätých omší
12.06. – 18.06.2017
Sväté omše na júl až december budeme zapisovať od 20. júna

Pondelok
12.06.2017

Utorok
13.06.2017

Streda
14.06.2017

06:00 + Ján Pavlína Jozef
18.00 Za Božie požehnanie a ochranu pre Máriu, deti a vnúčatá
06:00 + Oľga Rudolf Amália Jozef Pavlína Alojz Pavol Pavlína
18:00 + František Alžbeta Anton Mária
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre rodiny s deťmi
18.00 + Júlia Anna Elena Mária Terézia Peter Ján

06:00 Za dar viery a lásky pre celú rodinu
Štvrtok
15.06.2017 16:00 Poďakovanie Pánu Bohu za 80. rokov života našej sestry Antónie
18:00 Za Farníkov (Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi)
Piatok
16.06.2017

Sobota
17.06.2017

06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre rodiny
18:00 + Jozef, Júlia, Štefan a Margita
07:00

Poďakovanie za 80 rokov života a dar viery pre celú rodinu, za
duše v očistci a za obrátenie hriešnikov

18:00 + Gašpar Jozefína Anna Alojz
07:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Petra a Janku
Poďakovanie za 6. rokov manželstva a prosba o božie

Nedeľa
18.06.2017

08:30 požehnanie
11:00 Za farníkov

18:00 Za Božie požehnanie pre rodinu Hyrdelovú a Múčkovú

Úmysly svätých omší
19.06. – 25.06.2017
Sväté omše na júl až december budeme zapisovať od 20. júna

Pondelok
19.06.2017

Utorok
20.06.2017

Streda
21.06.2017

Štvrtok
22.06.2017

Piatok
23.06.2017

Sobota
24.06.2017

06:00 + Ján Mária Ján Mária Ľudovít Teodor
18.00 + Štefan František Andrej Mária a rodičia
06:00 + Agnesa Marek Anna Jozef Rudolf František
18:00 + Lukáš
06:00 + Františka
18.00 Za zdravie a božie požehnanie pomoc dar viery pre celú rodinu
06:00 + Juraj Agneša Štefan Mária František Mária Emil
18:00 + Martin a Monika
06:00 + Elena
18:00 + Ján Mária Augustín
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00

Za zdravie a Božie požehnanie a ochranu pre deti, vnúčatá a
pravnúčatá

07:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Mateja a Matúša

Nedeľa
25.06.2017

08:30 + Elizabet
11:00 Za farníkov
18:00 + Cyprián Monika Anton

Úmysly svätých omší
26.06. – 2.07.2017
Sväté omše na júl až december budeme zapisovať od 20. júna

Pondelok
26.06.2017

Utorok
27.06.2017

Streda
28.06.2017

06:00 + Ján, Anna, Ondrej, Terézia, Apolena, Ján, + príbuzní
18.00 Za zdravie a božie požehnanie pre rodinu Jaškovú
06:00 + Ladislav František Vincent
18:00 + Ján František Jozef Mária a rodičia
06:00 + Anna Ľudovít Rudolf
18.00 Za zdravie a božie požehnanie pre Zlatu

06:00 + Jaroslava
Štvrtok
29.06.2017 16:00 Za Farníkov (Petra a Pavla apoštolov)
18:00 + Anastázia Alojzia Peter Félix
Piatok
30.06.2017

Sobota
01.07.2017

06:00 + Jozef Hermína Jozef Anna
18:00 + Štefan Juraj rodičia a starí rodičia
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00

Poďakovanie za 17. rokov manželstva a prosba o Božie
požehnanie

07:00 Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva

Nedeľa
02.07.2017

08:30

Za zdravie a božie požehnanie pre rodičov, deti a vnúčatá a
pravnuka

11:00 Za farníkov
18:00

Za zdravie a božie požehnanie a dar viery Antona Máriu a
Milana

Úmysly svätých omší
03.07. – 09.07.2017
Sväté omše na júl až december budeme zapisovať od 20. júna

Pondelok
03.07.2017

Utorok
04.07.2017

Streda
05.07.2017

Štvrtok
06.07.2017

Piatok
07.07.2017

Sobota
08.07.2017

1. Poďakovanie za 84 rokov života
06:00 2. + Dušan Emil Terézia Jozef Ján Jozef Rozália Mária
Katarína Ján
18.00 + Adam Gabriela Vladimír Ružena
06:00 + Anna Anton
18:00 Za zdravie a božie požehnanie pre deti s rodinami
07:00 Za zdravie a božie požehnanie pre rodinu Jozefa a Márie
08:30 + Cyril Veronika Juliana Dezider Gizela Mikuláš
18.00 + František Alžbeta Anton Mária
06:00 + Šimon Margita Ladislav Mária
18:00 + Jozef Pavol
06:00 Za Božiu pomoc v ťažkej chorobe
18:00 25. výročie kňazskej vysviacky – odpustky
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Matej Anna Anton Vojtech s rodinou
07:00 Za zdravie a Božie požehnanie a dar viery pre rodinu

Nedeľa
09.07.2017

08:30 + Emília Serafín Terézia Peter Jozef Terézia a Žofia
11:00 Za farníkov

XXX

V nedeľu večer je sv. omša na severe o 19:00 a vo Vrútkach o
18:00.

Úmysly svätých omší
10.07. – 16.07.2017
Sväté omše na január až jún budeme zapisovať od 18. decembra

Pondelok
10.07.2017

Utorok
11.07.2017

Streda
12.07.2017

Štvrtok
13.07.2017

Piatok
14.07.2017

Sobota
15.07.2017

06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre rodinu Valkovú
18.00 Za zdravie a božie požehnanie pre deti a vnúčatá
06:00 Za zdravie a božie požehnanie manžela a detí s rodinami
18:00 + Mária Ján Ondrej Mária
06:00 + Anna Alžbeta
18.00 Za zdravie a božie požehnanie a dar viery pre rodinu
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre deti a vnúčatá
18:00 + manžel Milan
06:00

Za zdravie a Božie požehnanie a dar viery celej rodiny
Maťhovej a Povinskej

18:00 + Veronika Jozef Ján Mária Kristína Ľubomír
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Ján Mária Veronika Vladislav Irena
07:00 + Juraj Mária Gabriel Félix Ján Milan

Nedeľa
16.07.2017

08:30 + Božena a Miroslav Giboví
11:00 Za farníkov
XXX

V nedeľu večer je sv. omša na severe o 19:00 a vo Vrútkach o
18:00.

Úmysly svätých omší
17.07. – 23.07.2017
Sväté omše na január až jún budeme zapisovať od 18. decembra

Pondelok
17.07.2017

Utorok
18.07.2017

Streda
19.07.2017

Štvrtok
20.07.2017

Piatok
21.07.2017

Sobota
22.07.2017

06:00 + rodina Buranová, Popelková, Chudáčiková
18.00

Za zdravie a božie požehnanie a dar viery pre dcéry s
rodinami

06:00 + Pavol Mária Pavol František Amália Veronika
18:00 + Štefan
06:00 Za zdravie a božie požehnanie matky a jej diťaťa
18.00 + Anna Jozef Štefan Mária
06:00 + Magdaléna Irena Jozef
18:00 + Anton Mária Elena Emília Alfonz Terézia
06:00 + Jozef Ľudovít Angela rodičia a svokrovci Aneška
18:00

Za zdravie a božie požehnanie a dar viery ochranu a pomoc
pre Jakuba Petra a Janu Máriu a súrodencov

07:00 + Zita Víťazková
18:00 + Eduard Špirko
07:00 + Miloslav Emília Mária Ivan Ján Anna

Nedeľa
23.07.2017

08:30 + Johana Záborská
11:00 Za farníkov
XXX

V nedeľu večer je sv. omša na severe o 19:00 a vo Vrútkach o
18:00.

Úmysly svätých omší
24.07. – 30.07.2017
Sväté omše na január až jún budeme zapisovať od 18. decembra

Pondelok
24.07.2017

Utorok
25.07.2017

Streda
26.07.2017

Štvrtok
27.07.2017

Piatok
28.07.2017

Sobota
29.07.2017

06:00 Za zdravie a božie požehnanie matky a jej diťaťa
18.00 + Imrich Juraj Mikuláš Jozef
06:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre vnukov, pravnukov a celú
statnú rodinu

18:00

1. + Irena Viola 2. Za zdravie a božie požehnanie pre Mariana
Viliama Katarínu Annu Jakuba

06:00

+ Viktor Mária Jozef František Serafína Pavol Žofia Ján
Terézia Jana

18.00 + Anna František Vladimír Jozef Štefánia
06:00 Za zdravie a božie požehnanie detí a vnúčat
18:00 Poďakovanie za zdravie a božiu pomoc
06:00 + Juraj Anna Michal Kvetoslava
18:00 Poďakovanie za 33. rokov manželstva Jozefa a Marty
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Ondrej Anna Barnabáš Marta Terézia
07:00 + Vladimír Oľga Rudolf Amália Jozef

Nedeľa
30.07.2017

08:30 + Matej Veronika Ján Jozef Vladimír Roman
11:00 Za farníkov
XXX

V nedeľu večer je sv. omša na severe o 19:00 a vo Vrútkach o
18:00.

Úmysly svätých omší
31.07. – 06.08.2017
Sväté omše na január až jún budeme zapisovať od 18. decembra

Pondelok
31.07.2017

Utorok
01.08.2017

Streda
02.08.2017

Štvrtok
03.08.2017

Piatok
04.08.2017

Sobota
05.08.2017

06:00

18.00 + Margita Ján
06:00

06.08.2017

Za zdravie a Božie požehnanie Ľubomíry a Andreja, vnuka
Tomáša a celej rodiny

18:00 + Peter Ondák
06:00 + Jozef Anna Viliam Alojz
18.00

1. Za zdravie a Božie požehnanie rodiny Olasovej
2. Poďakovanie za 30 rokov manželstva

06:00 + Roman Andrej Justína Ondrej Božena
18:00 Za zdravie pokoj a božie požehnanie celej rodiny
06:00

+ Vincent Gejza Vojtech Štefan Anton František Vincent
Alžbeta Jozef

18:00 + Anton Pavlína
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Elena Mária Markéta Mária
07:00

Nedeľa

Za zdravie a božie požehnanie Jána Margita Márie Jána
Kataríny Martina a vnúčat

+ Jozef Martin Elena Anna Mária Elena Terézia Alexander
Štefánia Oľga

08:30 + Vojtech Alojz Karolína Emília Milan
11:00 Za farníkov
XXX

V nedeľu večer je sv. omša na severe o 19:00 a vo Vrútkach o
18:00.

Úmysly svätých omší
07.08. – 13.08.2017
Sväté omše na január až jún budeme zapisovať od 18. decembra

Pondelok
07.08.2017

Utorok
08.08.2017

Streda
09.08.2017

Štvrtok
10.08.2017

Piatok
11.08.2017

Sobota
12.08.2017

06:00 + Jozef Mária Milan Leopoldína st. rodičia
18.00 + Štefánia Ján Milan
06:00 Za zdravie a božie požehnanie a dar viery pre celú rodinu
18:00 Poďakovanie za 70 rokov života
06:00 Za zdravie a Božie požehnanie celej rodiny Mazákovej
18.00

1. + st. rodičia a príbuzní 2. Za zdravie a Božie požehnanie a
ochranu pre deti vnúčatá a pravnúčatá

06:00 + Juraj Anna Michal Kvetoslava
18:00 + František
06:00 + Jolana Jozef Zdeno Emília Michal
18:00 + Klára
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Gabriela Ladislav Leopoldína Mikuláš
07:00 + Františka (f) Emil Mária Jozef Ivan Jožko

Nedeľa
13.08.2017

08:30 + Ján Jozefína Štefan Anna Juraj
11:00 Za farníkov
XXX

V nedeľu večer je sv. omša na severe o 19:00 a vo Vrútkach o
18:00.

Úmysly svätých omší
14.08. – 20.08.2017
Sväté omše na január až jún budeme zapisovať od 18. decembra

Pondelok
14.08.2017

06:00 + Vladimír Pavol Pavlína Hermína Jozef
18.00 Poďakovanie za 40 rokov manželstva
06:00

Za zdravie a božie požehnanie pre Mateja vnúčatá a
pravnúčatá

Utorok
15.08.2017 16:00 1. Poďakovanie za 50. rokov života
2. Za zdravie a Božie požehnanie pre deti vnúčatá a zaťa
18:00 + Emília Jozef
Streda
16.08.2017

Štvrtok
17.08.2017

Piatok
18.08.2017

Sobota
19.08.2017

06:00 Za zdravie a božie požehnanie Milana Anny detí a vnúčat
18.00 + Vladimír Žofia Jakub Ján Anna
06:00 + Juraj Mária a súrodenci
18:00 + Roman
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Jozefa Kristíny Alici a Jozefa
18:00 + Jozef
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Ján Agnesa Ján Zuzana Stanislav a st. rodičia
07:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Štefana

Nedeľa
20.08.2017

08:30 + Petra Rybářová
11:00 Za farníkov
XXX

V nedeľu večer je sv. omša na severe o 19:00 a vo Vrútkach o
18:00.

Úmysly svätých omší
21.08. – 27.08.2017
Sväté omše na január až jún budeme zapisovať od 18. decembra

Pondelok
21.08.2017

Utorok
22.08.2017

Streda
23.08.2017

Štvrtok
24.08.2017

Piatok
25.08.2017

Sobota
26.08.2017

06:00
18.00

Za zdravie božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre deti s
rodinami
+ Rudolf Hermína Michal Mária Roman

06:00 Za zdravie a božie požehnanie Jozefa Heleny
18:00 + Vladimír Anna Ján Mária a František
06:00 + rodina Muráňová Ránová Foltýnová Harvánková Kotrlová
18.00 + Miloslav rodičia súrodenci Jaroslav
06:00

Za zdravie a bože požehnanie pre Romana a Miroslava s
rodinou

18:00 Za zdravie a božie požehnanie celej rodiny Holúbekovej
06:00 + Anna Vladimír
18:00

Za zdravie a božie požehnanie pre Michala a poďakovanie za
29 rokov života

07:00 Za zosnulých farníkov
18:00

Za zdravie a božie požehnanie pre rodinu Sňahničanovú a
Michnovú

07:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Máriu a deti s rodinami

Nedeľa
27.08.2017

08:30

1. + Jozef Pavlína Štefan
rodiny Hujčákovej

2. Za zdravie a božei požehnanie

11:00 Za farníkov
XXX

V nedeľu večer je sv. omša na severe o 19:00 a vo Vrútkach o
18:00.

Úmysly svätých omší
28.08. – 03.09.2017
Sväté omše na január až jún budeme zapisovať od 18. decembra

Pondelok
28.08.2017

Utorok
29.08.2017

Streda
30.08.2017

Štvrtok
31.08.2017

Piatok
01.09.2017

Sobota
02.09.2017

06:00

18.00 Poďakovanie za všetky milosti pre deti s rodinami
06:00 Za zdravie a božie požehnanie celej rodiny
18:00 Za zdravie a dary Ducha Svätého pre dcéry s rodinami
06:00

03.09.2017

1. Za zdravie a božie požehnanie rodiny Mišíkovej
2. + Imrich Mária Alojz Lívius Imrich a st. rodičia

18.00 + Milan Jozef Anna Lukáč Rozália Ľudovít
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Jaroslava
18:00 + Marián Rudolf
06:00 + Ján Zuzana Ján Ľubomír Katarína Stanislava Magda a svokrovci
18:00 Za zdravie a božie požehnanie a dar viery pre celú rodinu
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00

07:00

Nedeľa

Za zdravie a božie požehnanie pre rodinu Kvašňovskú deti a
vnúčatá

+ Slavomír Mária Jozef

1. Za zdravie a božie požehnanie členov Ružencových spoločenstiev
2. + členovia ružencových spoločenstiev

08:30 + Július, Jozefína, Štefánia Jozef, Ján Július Mária
11:00 Za farníkov
18:00 + Helena Anna Vojtech Ján

Úmysly svätých omší
04.09. – 10.09.2017
Sväté omše na január až jún budeme zapisovať od 18. decembra

Pondelok
04.09.2017

Utorok
05.09.2017

Streda
06.09.2017

Štvrtok
07.09.2017

Piatok
08.09.2017

Sobota
09.09.2017

06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre celú rodinu Sobekovú
18.00 + Andrej Ján
06:00 + Margita Ondrej Ján Anna
18:00 + Ivan
06:00 + Ján Anna Ján
18.00 + rodičia st. rodičia brat a Ľudovít
06:00

Za zdravie a Božie požehnanie a dar viery pre rodinu
Parížekovú

18:00 + Anton Rozália Jozef Aladár Rastislav
06:00

+ Michal Johana Žofia Štefan Serafín Michal Mária Anna Milan
Stanislav Lýdia Stanislav

18:00 Za zdravie dar viery a božie požehnanie pre deti s rodinami
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 Poďakovanie za 90 rokov života Márie
07:00 + Helena Anna Jozef

Nedeľa
10.09.2017

08:30 + Anna František
11:00 Za farníkov
18:00 + Ján Elena Štefan

Úmysly svätých omší
11.09. – 17.09.2017
Sväté omše na január až jún budeme zapisovať od 18. decembra

Pondelok
11.09.2017

Utorok
12.09.2017

Streda
13.09.2017

Štvrtok
14.09.2017

06:00 + Gizela
18.00 Za zdravie a božie požehnanie pre rodinu Markovú
06:00
18:00

+ Ján Mikuláš Anna Paulína Jozef Peter
1 Mária Júlia Jolana 2. Za zdravie a Božie požehnanie pre
Máriu

06:00 Za zdravie a božiu pomoc pre Vladimíra
18.00 Za zdravie a božie požehnanie pre syna Andreja s rodinou
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Annu
18:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Bohumilu
07:00 + Július Anna Ján Mária Ján Vratislav
08:30 Za zdravie a Božie požehnanie detí s rodinami

Piatok
15.09.2017 11:00 Za Božie požehnanie a ochranu pre celú rodinu Hládekovú
18:00 + František Alžbeta Anton Mária
Sobota
16.09.2017

07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Milan
07:00 + Jozef Kotlár

Nedeľa
17.09.2017

08:30 + Jaroslav Taraba
11:00 Za farníkov
18:00 + Gašpar Jozefína Jozefína Ján Anna Alojz

Úmysly svätých omší
18.09. – 24.09.2017
Sväté omše na január až jún budeme zapisovať od 18. decembra

Pondelok
18.09.2017

Utorok
19.09.2017

Streda
20.09.2017

Štvrtok
21.09.2017

Piatok
22.09.2017

Sobota
23.09.2017

06:00 + Jozef Gejza
18.00 + Mária
06:00 + Slavomír
18:00 + Mária Ján Caňoví
06:00 Poďakovanie za 42 rokov manželstva
18.00 + Štefan Mária Jozef Paraskieva
06:00 Za Božie požehnanie a ochranu pre deti a pravnučku
18:00

Za zdravie a Božie požehnanie vnukov Jerguša Emila a
Matúša

06:00 Poďakovanie za 50. rokov života
18:00 Za dar viery zdravie a Božie požehnanie pre deti a vnúčatá
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Tomáš Mária Ján Mária
07:00 Poďakovanie za 60 rokov manželstva

Nedeľa
24.09.2017

08:30 + Jozef a Františka (f)
11:00 Za farníkov
18:00 Za zdravie a B. pomoc pre rodinu Naďovú a Kubišovú

Úmysly svätých omší
25.09. – 01.10.2017
Sväté omše na január až jún budeme zapisovať od 18. decembra

Pondelok
25.09.2017

Utorok
26.09.2017

Streda
27.09.2017

Štvrtok
28.09.2017

Piatok
29.09.2017

Sobota
30.09.2017

06:00

18.00 + Andrej Michal Mária Júlia Mikuláš Ján Juraj Štefan
06:00 + Miroslav
18:00 + František Matilda Štefan
06:00 + Alena Jozef Ján Mária
18.00 + celá rodina
06:00 + Ján Mária Ladislav Michal Jozef
18:00

01.10.2017

+ Milan Margita Serafín

06:00 + Michal Anna Marián Jozef Katarína Anna Mária a švagrovia
18:00 Za zdravie a božie požehnanie a dar zmierenia
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Pavol Terézia Silvester Anton Jaroslav Ivan Milan
07:00

Nedeľa

Za zdravie a božie požehnanie celej rodiny a obrátenie
manžela

1. Za zdravie a božie požehnanie členov Ružencových spoločenstiev
2. + členovia ružencových spoločenstiev

08:30 + Anna
11:00 Za farníkov
18:00 + Irena Eduard Anna Klaudia František

Úmysly svätých omší
02.10. – 08.10.2017
Sväté omše na január až jún budeme zapisovať od 18. decembra

Pondelok
02.10.2017

Utorok
03.10.2017

Streda
04.10.2017

Štvrtok
05.10.2017

Piatok
06.10.2017

Sobota
07.10.2017

06:00 + Anna Jozef a ostatná rodina
18.00 + Eduard Marta Žofia Jozef
06:00 + Ľudovít Teodor Ján Mária Lukáš Rozália Štefan Anna
18:00 + Jaroslav a rodičia
06:00

Za zdravie a božie požehnanie pre rodinu Uhliarovú Jenisovú
a Lofajovú

18.00 + Antónia
06:00

+ Adolf Michal
+ Veronika Ján Barbora Ján

18:00 + Monika Martin
06:00 Za božiu pomoc pre Martinu a jej rodinu
18:00 + Pavol Pavlína
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Ivan Jozef Adela Vojtech Elena Ján Anna Jozef Elena
07:00 + Jaroslav Kirschner

Nedeľa
08.10.2017

08:30 Za zdravie, božiu pomoc a pokoj v rodine
11:00 Za farníkov
18:00 + Ladislav Alžbeta Ladislav

Úmysly svätých omší
09.10. – 15.10.2017
Sväté omše na január až jún budeme zapisovať od 18. decembra

Pondelok
09.10.2017

Utorok
10.10.2017

Streda
11.10.2017

Štvrtok
12.10.2017

Piatok
13.10.2017

Sobota
14.10.2017

06:00 + Milan František Mária Milan Jozef st. rodičia a svokrovci
18.00 Za zdravie a božie požehnanie rodiny Hatalovej
06:00
18:00 Za zdravie a božie požehnanie pre deti s rodinami
06:00
18.00 + Eugen a Elena Baniakoví
06:00 + Miroslav Karol
18:00 + Štefan a Agneša Oršuloví
06:00
18:00 + Jana Molovčáková
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Michal Mária Ján Anton Albín Jozef Anna
07:00 Poďakovanie za 29. rokov manželstva

Nedeľa
15.10.2017

08:30
11:00 Za farníkov
18:00

Za zdravie a božie požehnanie pre rodinu Sopkovú a šťastný
pôrod pre Teréziu

Úmysly svätých omší
16.10. – 22.10.2017
Sväté omše na január až jún budeme zapisovať od 18. decembra

Pondelok
16.10.2017

Utorok
17.10.2017

Streda
18.10.2017

Štvrtok
19.10.2017

Piatok
20.10.2017

Sobota
21.10.2017

06:00 + Antónia Buljaková
18.00 + Imrich Albert Mária Štefan Cecília
06:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa
18:00 + Jozefa Mária a deti z rodiny Pacúchovej
06:00 + Jozef Harvánek – 3. výročie
18.00 + Milan Pavlína Ladislav
06:00 + Ján Anna Ján Jozef
18:00 Poďakovanie za 80 rokov života
06:00 Poďakovanie za 70 rokov života
18:00 + Gréta
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 Poďakovanie za 80. rokov života
07:00 + Ivan Jozef Adela Vojtech Helena Anna Ján Helena Jozef

Nedeľa
22.10.2017

08:30 + Alojz Mária Jaroslav Jozef a ostatní zosnulí z rodiny
11:00 Za farníkov
18:00 + Nadežda Michal Štefan

Úmysly svätých omší
23.10. – 29.10.2017
Sväté omše na január až jún budeme zapisovať od 18. decembra

Pondelok
23.10.2017

Utorok
24.10.2017

Streda
25.10.2017

Štvrtok
26.10.2017

Piatok
27.10.2017

Sobota
28.10.2017

06:00 + Jozef Anna Jozef Hermína
18.00 Za zdravie a božie požehnanie pre celú rodinu Gubriansku
06:00 + rod. Kováčová + rod. Kostolňáková
18:00 + Jozef Gizela Štefan Anna
06:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslava
18.00 Poďakovanie za 60 rokov života
06:00 Poďakovanie za 70 rokov života Františka
18:00 + Želmíra
06:00 + Anton Jana František Eva Michal Eva švagriné švagrov
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Kvetoslavu
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre vnuka Patrika, a otca
Alexandra a Máriu.

07:00 + Ivan Jozef Adela Vojtech Helena Anna Ján Helena Jozef

Nedeľa
29.10.2017

08:30 Za dar živej viery pre deti vnúčatá a pravnúčatá
11:00 Za farníkov
18:00 Poďakovanie za 57 rokov manželstva

Úmysly svätých omší
30.10. – 05.11.2017
Sväté omše na január až jún budeme zapisovať od 18. decembra

Pondelok
30.10.2017

Utorok
31.10.2017

06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Ľubomíra
18.00 + Roman Mária Matej Terézia Jozef
06:00 + Veronika Martin Martina Anna
18:00 + Alojz Františka (f)
07:00 Za zdravie a božiu pomoc v chorobe pre Helenu
8:30 + Jozefína Marková

Streda
01.11.2017 11:00 Za farníkov
18.00 + František Mária Pavlína
06:00 Za duše v očistci
07:00 Za duše v očistci

Štvrtok
02.11.2017 16:00 Za sv. Otca a jeho úmysel
18:00 + Božena Justín Samuel Anna Jozef Alojzia
Piatok
03.11.2017

Sobota
04.11.2017

06:00 + Ján Anna Ján Apolena Ján Ondrej Terézia Mária
18:00 + Johana Karol Anton
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 1. Karel 2. Za zdravie a božie požehnanie pre Karola a Máriu
07:00

Nedeľa
05.11.2017

+ Jozef Martin Elena Anna Mária Elena Terézia Alexander
Štefánia Oľga

08:30 + Ján Johana Jozef Miroslav
11:00 Za farníkov
18:00 + Ivan Jozef Terézia Gabriela Norbert Ján

Úmysly svätých omší
06.11. – 12.11.2017
Sväté omše na január až jún budeme zapisovať od 18. decembra

Pondelok
06.11.2017

Utorok
07.11.2017

Streda
08.11.2017

Štvrtok
09.11.2017

Piatok
10.11.2017

Sobota
11.11.2017

06:00 + Helena František Margita Koloman Igor
18.00 + Dominik Katarína Marián Anna Katarína Ján
06:00 + členovia rodiny
18:00 + Krištof Štefan Kristína Serafín Johana Július
06:00 + susedia a duše v očistci na ktoré si nikto nespomína
18.00 + Ladislav Anna Helena Jozef
06:00 + členovia rodiny
18:00 + Ján
06:00 + Jozef Emília Ján
18:00 + Ján Mária Anna
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Štefan Anna Edita Anton Ján Jolana Ján
07:00 + Alojz Anna Emília Štefan

Nedeľa
12.11.2017

1. Poďakovanie za 10. rokov manželstva Kataríny a Milana
08:30 2. Za zdravie, Božie požehnanie a dar viery rodiny a všetkých
príbuzných
11:00 Za farníkov
18:00 + Elena a Jaroslava (f)

Úmysly svätých omší
13.11. – 19.11.2017
Sväté omše na január až jún budeme zapisovať od 18. decembra

Pondelok
13.11.2017

Utorok
14.11.2017

Streda
15.11.2017

Štvrtok
16.11.2017

Piatok
17.11.2017

Sobota
18.11.2017

06:00 + Anna Černeňová
18.00 Za zdravie a božie požehnanie pre Richarda
06:00

Za zdravie a božie požehnanie a dar viery pre Helenu Petra a
Michala

18:00 + Vojtech Mária Marta Anna Vlasta Dušan a švagrovia
06:00 + Jozef Anna Cecília Jakub Miroslav
18.00 + Anna Pavol Margita Koloman
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre deti a vnúčatá pravnúčatá
18:00 Za zdravie a božie požehnanie a dar viery pre celú rodinu
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre krstné deti
18:00 + Vojtech Mária Štefan
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Milan Bohumil
07:00 + Judita Jozef

Nedeľa
19.11.2017

08:30 Za zdravie a božie požehnanie pre Šimona a Petra s rodinou
11:00 Za farníkov
18:00 Poďakovanie za 50 rokov manželstva Milana a Anny

Úmysly svätých omší
20.11. – 26.11.2017
Sväté omše na január až jún budeme zapisovať od 18. decembra

Pondelok
20.11.2017

Utorok
21.11.2017

Streda
22.11.2017

Štvrtok
23.11.2017

Piatok
24.11.2017

Sobota
25.11.2017

06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre deti a vnúčatá
18.00 Za zdravie, dar viery a božie požehnanie pre vnúčatá
06:00 + Anna Mária Pavol Zuzana
18:00 + Anna Viliam Štefan
06:00 + Jozef Vincent švagrovia a švagriné
18.00 + Jozef Adela
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Martu
18:00 + Ondrej Štefan Mária Ján Terézia Drahoš Justína Anna
06:00 + Martina
18:00 + Sebastián Magdaléna Miroslav Ľudmila Karol
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Anna Ján Mária Ján Anna
07:00 Poďakovanie za 50 rokov manželstva

Nedeľa
26.11.2017

08:30 + Mária Kubašová
11:00 Za farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie pre deti a vnúčatá

Úmysly svätých omší
27.11. – 03.12.2017
Sväté omše na január až jún budeme zapisovať od 18. decembra

Pondelok
27.11.2017

Utorok
28.11.2017

Streda
29.11.2017

Štvrtok
30.11.2017

Piatok
01.12.2017

Sobota
02.12.2017

06:00 + Milan svokrovci bratia
18.00 + Augustín Sidónia Mária Rudolf Mária
06:00 + Albert Anna
18:00 + František Alžbeta Anton Mária
06:00

Za zdravie a božie požehnanie pre Svetlanu a Jána s rodinami
a sestru Stellu

18.00 + rodina Sabová a Lacúšová
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Milana
18:00 + Emília Margita Anna Ondrej Ján Jozef Emil
06:00

+ Ján Mária Jozef Mária Ján Pavol Cyril Milan Janka a
Jozefína

18:00 + Mikuláš Hlávka – 10. výročie
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Ján Irena Ján Mária Eduard
07:00 + Mikuláš Marta Viliam Margita Anton Ján Rozália

Nedeľa
03.12.2017

08:30

1. + Ján Oľga Elemír
2. Za zdravie a božie požehnanie pre Vincenciu

11:00 Za farníkov
18:00 + Ignác a Elena Polkoví

Úmysly svätých omší
04.12. – 10.12.2017
Sväté omše na január až jún budeme zapisovať od 18. decembra

Pondelok
04.12.2017

Utorok
05.12.2017

Streda
06.12.2017

Štvrtok
07.12.2017

06:00 + Gabriel Milan Jozef
18.00 + Mária Augustín Ján
06:00 Za duše v očistci
18:00 + Stanislav Irena Ľubomír
06:00

1. + Mikuláš 2. Za zdravie a Božie požehnanie pre deti s
rodinami

18.00 + Vendelín Zuzana Jozef Mária
06:00

Za zdravie a božie požehnanie pre rodinu Záborskú
Kovalíkovú Kováčikovú a Hučíkovú

18:00 + Mária

06:00 + Štefan Jozefína Ondrej Elena Rudolf a starí rodičia
Piatok
08.12.2017 16:00 Za farníkov
18:00 + Anton Milan Anna Emília Karol Zuzana Jozef Ján Jozef
Sobota
09.12.2017

Nedeľa
10.12.2017

07:00 Za zosnulých farníkov
18:00

+ z rodiny Sňahničanovej Štrengerovej Lörinczovej a
Michnovej

07:00

Za zdravie a božie požehnanie a dar viery pre Františka
Adriána Františka Andrejku a vnúčatá

08:30 Poďakovanie za 85. rokov
11:00 Za farníkov
18:00 + Anna Pavol

Úmysly svätých omší
11.12. – 17.12.2017
Sväté omše na január až jún budeme zapisovať od 18. decembra

Pondelok
11.12.2017

Utorok
12.12.2017

Streda
13.12.2017

Štvrtok
14.12.2017

Piatok
15.12.2017

Sobota
16.12.2017

06:00 + Jozef
18.00 + Adam Gabriela Ružena Vladimír
06:00 + Gizela Jozef Františka (f) Juraj
18:00 + Štefan Mária Ján Judita Štefan František Ján Jozef
06:00 + Pavol Mária Amália František Veronika Ján Pavol
18.00

+ Františka (f), Jozef Rozália Jozef Františka(f) Ladislav Ján
Jozef Jaroslav a Jozef

06:00 + Marcela
18:00

Za zdravie a božiu pomoc pre Annu Jozefa deti vnúčatá
pravnúčatá

06:00 + Jozef Katarína Emil
18:00 + Kamil Jozef Paulína Bohumil Mária
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Ján Rudolf Mária Karolína Rudolf Michal Anna Veronika
07:00 + Františka (f), Emil Mária Jozef Ivan Jožko

Nedeľa
17.12.2017

08:30 + Emília Jozef Anna Štefan
11:00 Za farníkov
18:00 + Alica Róbert Jozef Melánia

Úmysly svätých omší
18.12. – 24.12.2017
Sväté omše na január až jún budeme zapisovať od 18. decembra

Pondelok
18.12.2017

Utorok
19.12.2017

Streda
20.12.2017

Štvrtok
21.12.2017

Piatok
22.12.2017

Sobota
23.12.2017

06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre syna Miroslava s rodinou
18.00 + Peter Emília Igor Božena
06:00 + Oľga Rudolf Pavlína Alojz Amália Jozef
18:00 Poďakovanie za 89 rokov života
06:00 Za živých a zosnulých členov rodiny
19.00

06:00 + Miroslav Emília Anna Ján Ľudmila Ivan
12:00 + Anna Štefan Roman Jana
06:00 + Juraj Mária Felix Gabriel Anna
18:00

24.12.2017

+ Anton Veronika Zuzana Ján Anna Ján Viktor Jozef Gizela
Anna

07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Pavel Jozef a Palko
07:00

Nedeľa

Poďakovanie za 70 rokov života a Božiu pomoc do ďalších
rokov

Za zdravie a božie požehnanie a dar viery pre Ivanu Mária
Alexandru Veroniku Jána

08:30 Za zdravie a božie požehnanie detí s rodinami
11:00 Za farníkov
16:00 Za zdravie a božie požehnanie rodiny Brišovej

Úmysly svätých omší
25.12. – 31.12.2017
Sväté omše na január až jún budeme zapisovať od 18. decembra

Pondelok

00:00 Za farníkov
07:00 1. Za zdravie a božie požehnanie Ružencového spoločenstva
2. + Alžbeta
08:30 + Magdaléna Rudolf Vladimír

25.12.2017 11:00 Za zdravie a božie požehnanie pre manželov Michnových
18.00 + Július Anna Ján Mária Ján Vratislav
07:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Štefániu
08:30 + Ján a Albína

Utorok
26.12.2017 11:00 Magdalena Kapasná
18:00 Poďakovanie za 60 rokov života
Streda
27.12.2017

Štvrtok
28.12.2017

Piatok
29.12.2017

Sobota
30.12.2017

07:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Rozáliu
18.00 + Milan a ostatní zosnulí z rodiny
07:00

Za zdravie a božie požehnanie a dar viery pre Margitu,
Gabriela a celú rodinu

18:00 Za zdravie a božie požehnanie Alici Jozefa Kristíny a Jozefa
07:00

Za zdravie, božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Petra
Milana a Mareka

18:00

Za zdravie a božie požehnanie pre kolektív MŠ pri ZŠ A.
Bernoláka

07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + členovia rodiny
07:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Margitu

Nedeľa
31.12.2017

08:30

Za zdravie a božie požehnanie pre Vladimíra Máriu Zuzanu a
Barborku

11:00 + Juraj Adam Veronika Mária Ján
15:00 Za farníkov

Úmysly svätých omší
01.01. – 07.01.2018
Sväté omše na január až jún budeme zapisovať od 18. decembra

Pondelok
01.01.2018

Utorok
02.01.2018

Streda
03.01.2018

Štvrtok
04.01.2018

Piatok
05.01.2018

Sobota
06.01.2018

06:00
18.00
06:00
18:00
06:00
18.00
06:00
18:00
06:00
18:00
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00
07:00

Nedeľa
07.01.2018

08:30
11:00 Za farníkov
18:00

