Liturgický program na 32. Týždeň v „období cez rok“
Pondelok: 13.11.
Féria
Utorok: 14.11.
Féria
Streda:

15.11
Féria

Meretice

7.45 CZŠ

Štvrtok: 16.11.
Féria

Piatok: 17.11.
Sv. Alžbeta Uhorská, rehol.,
spom.
Sobota 18.11.
Panny Márie v sobotu
Nedeľa 19.11.
33. Nedeľa v „období cez rok

Farské oznamy

MILODARY: Zbierka na opravu farského
kostola bola 1456€, Bohuznámy obetoval
na farský kostol
50€, príbuzní po +
rehoľnej sestre Blažeji venovali 280€.
Zbierka na kostol v Bzenove bola 613 €.
Pán Boh zaplať za vašu štedrosť. Na
budúci týždeň je Dobročinná zbierka sv.
Alžbety (minulý rok o. arcibiskup venoval
tieto peniaze na Hniezda záchrany a na detskú
onkológiu).
Vyjadrujem veľkú vďačnosť všetkým
ženám za poupratovanie fary pred
odpustovou slávnosťou a taktiež všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k odpustovým slávnostiam v našej farnosti.
Rodičia detí, ktoré chcú vedieť o aktivitách
pre deti v našej farnosti sa môžu pridať na
sociálnej sieti facebook do skupiny Deti
a mladí farnosti Radatice.

8.00
+ Jozef Janič

18.00+adorácia
+ Štefan Gajdoš

18.00
detská sv. omša
+ Peter, Pavol, Magda
Čelovská
10.00
Za chorých a starších
8.00
ZBP Ján Kachman
10.30
za farnosť

Bzenov

Sv. Martin, biskup

Sv. Martin, patrón našej farnosti,
oroduj za nás!

18.00
+ Jozef Leško

17.00
detská sv. omša
+ Margita Beňková

•

9.15
ZBP Anna Lešková

† 8. november 397 (?) Candes, dnes
Candes-Saint-Martin
pri
Tours,
Francúzsko

V sobotu 18.11. organizuje naša
farnosť stretnutie starších a chorých
celej našej farnosti. Sv. omša bude
o 10.00 hod. v Meretickom kostole. Pri
tejto sv. omši sa budeme zvlášť modliť
za zdravie a posilu pre našich bratov
a sestry. Prosím, aby ste v sakristii
nahlásili mená týchto našich bratov
a sestier. Ochotní dobrovoľníci sa
ponúkli ak by bol problém s autom, že
našich starších a chorých privezú na
túto sv. omšu.

Upratovanie kostola:

18.11. – 24.11.
Kostol sv. Imricha: Anna Timková,
Andrej Džubanský, Jaroslav Fecko.
Kostol sv. Ondreja: Anna Šimočková,
Miloš Kmec, Radovan Tarasovič, Ján
Marhevský, Jozef Halický.

316/317 (alebo okolo 336) Sabaria,
dnes Szombathely, Maďarsko

Význam mena: zasvätený rímskemu
bohovi vojny Marsovi (lat.), prenesene
bojovný
Atribúty: vojenský plášť, žobrák, hus;
zobrazuje sa ako rímsky jazdec na koni
alebo ako biskup
Patrón vojakov, jazdcov, kováčov,
zbrojárov, tkáčov, garbiarov, krajčírov,
výrobcov opaskov, rukavíc a klobúkov,
hlásateľov, hotelierov a hostinských,
cestujúcich, chudobných, žobrákov,
čističov, utečencov, väzňov, pastierov,
debnárov, vinohradníkov, mlynárov,
abstinujúcich, husí; pri ružienke,
vyrážkach a uštipnutí hadom; pri
prosbe za dobrú úrodu; patrón mnohých
kostolov, miest, farností, diecéz a štátov

Sv. Martin sa narodil v meste
Szombathely na území dnešného
maďarska okolo roku 316 v pohanskej
rodine. Jeho otec mal vysokú hodnosť
vo
vojsku,
bol
tribúnom
/plukovníkom/.

Rodičia sa presťahovali do Pavie v
severnom Taliansku. Neboli síce
pokrstení, ale veľmi dbali na to, aby
Martina nepokazili vojaci svojou
nemravnosťou a tvrdosťou. Malý
Martin bez vedomia rodičov začal
chodiť na stretnutia katechumenov
(tých, čo sa pripravujú na krst). Keď
mal pätnásť rokov, mal byť
pokrstený.
Vtedy
však
cisár
Konštantín vydal rozkaz, aby sa do
vojska zapojili všetci schopní synovia
starých a vyslúžených vojakov.
Martinovmu otcovi sa nepáčilo
synovo tiché a utiahnuté správanie, a
tak ho tiež prihlásil do vojska. Martin
bol zaradený do jazdeckého pluku,
ktorý odchádzal do Amiens v
severnej Galii (Francúzsko). Martin sa
však nepokazil. Ku všetkým, aj k
svojim podriadeným bol láskavý, bol
štedrý voči svojmu sluhovi, aj voči
chudobným. V meste Amiens sa
odohral aj ten známy príbeh, keď
stretol pri svojej ceste na koni
žobráka, ktorý sa triasol zimou.
Martin všetko rozdal, nemal pri sebe
nič, a tak mu dal polovicu svojho
plášťa. Vtedy v noci sa mu zjavil Pán
Ježiš odiaty polovicou plášťa, ktorý
Martin daroval žobrákovi. Hneď na
druhý deň sa dal Martin v meste
pokrstiť. Bolo to roku 339, mal vtedy
asi dvadsaťtri rokov.
Po čase odišiel z vojska, utiahol sa do
samoty. Nejaký čas potom počúval
biskupa sv. Hilára v Poitiers
(západná Galia) a potom odišiel za
svojimi rodičmi, ktorí sa medzitým
presťahovali späť do Martinovho
rodného mesta.

