Liturgický program na 28. Týždeň v „období cez rok“
Pondelok: 16.10.
Féria

Utorok: 17.10.
Sv. Ignác Antiochijský,
bis.,muč., spomienka
Streda: 18.10
Sv. Lukáš, evanjelista,
sviatok
Štvrtok:
Piatok:

19.10.
Féria

20.10.
Féria

Sobota
21.10.
Panny Márie v sobotu

Nedeľa
22.10.
29. Nedeľa v „období cez
rok“
MISIJNÁ NEDEĽA

Farské oznamy
Pápežská nadácia Kirche in Not
nás pozýva zúčastniť sa modlitbovej
iniciatívy za pokoj vo svete „Milión
detí sa modlí ruženec“. Sv. P. Pio
z Pietrelciny vyslovil prorocké slová:
„Keď sa milión detí bude modliť
ruženec, svet sa zmení.“ Tento deň
bol stanovený na stredu 18. Októbra
2017 9.00 hod. Modlitba sv. ruženca
bude v kostole v Mereticiach a po
sv. ruženci bude sv. omša. Pozývam
všetkých dospelých, ktorí budú
doma, aby sa pripojili k tejto
modlitbe za pokoj na všetkých
kontinentoch sveta.

Meretice

18.00
Poď. za 35 r. života
Blanka
9.00+ruženec
+ Ján Tomaščák

18.00+adorácia
+ Jozef Janič

18.00
detská sv. omša
+ Štefan Gajdoš
8.00
+ Margita Čelovská
8.00
+ Ondrej Hudák
10.30
Za farnosť

Bzenov

18.00
+ Jozef, Alžbeta,
Jozef

17.00
detská sv. omša
+ Andrej, Verona
Lešková
9.15+krst
Poď. za 40 r. života
Róbert

Vyjadrujem veľkú vďaku všetkým
chlapom, ktorí sa v sobotu zúčastnili
na brigáde v lese.

Mesiac október – mesiac sv.
ruženca. Úplné odpustky v októbri:
môžu získať tí, ktorí sa modlia
ruženec v kostole, kaplnke alebo
v rodine. Na získanie odpustkov sa
stanovuje: pomodliť sa aspoň 5
desiatkov ruženca, k modlitbe je
potrebné
pridať
rozjímanie
o tajomstvách, sv. prijímanie, na
úmysel sv. otca. Sv. ruženec sa
budeme spoločne modliť 30. Min pred
večernými sv. omšami.

MILODARY: Pútnici z Fatimy
obetovali na farský kostol 1100 €,
z krstu Laury a Sofie venovali na
kostol 70€. Pán Boh zaplať za všetky
vaše milodary. Na budúcu nedeľu
je zbierka na misie.

Pôst a modlitby za kňazov:.
40-dňová reťaz pôstu a modlitieb
bude
trvať
od
sviatku
Sedembolestnej Panny Márie, teda
od 15.9. do 24.10.2016. Ak sa
zapojíš, môžeš si vybrať ľubovoľný
deň (prípadne aj viac) v tomto
období a obetovať ho za kňazov.
Vo
štvrtok
bude
adorácia
a modlitba sv. ruženca v kostole
v Mereticiach obetovaná za
kňazov.

OHLÁŠKY:

Sviatosť manželstva
vyslúžiť:
ohlasujú sa tretí krát
Pavel KLANICA
a Katarína JANIČOVÁ

si

chcú

Upratovanie kostola: 21.10.- 27.10.
Kostol sv. Imricha: Andrej Hudák,
Jarmila Korineková, Jozef Korinek.
Kostol sv. Ondreja: Ján Marcinko,
Valéria Vitkovičová, Ján Krajňák,
Pavel Fejerčák, Anton Lipták,
Alžbeta Liptáková.

„Sväté prijímanie je liekom
nesmrteľnosti, protijedom
smrti a pokrmom večného
života v Ježišovi Kristovi.“
Svätý Ignác Antiochijský

Sv. Lukáš, evanjelista
Pôvod mena: z Lucamus – pochádzajúci
z Lukánie. Sv. Lukáš, tvorca evanjelia a
Skutkov apoštolov, bol pôvodom z
Antiochie. Svoje poznanie čerpal v
slávnych školách rodného mesta.
Zasvätil sa medicíne, v ktorej podľa sv.
Hieronyma dosiahol veľkú slávu. Aj po
prijatí kresťanstva sa venoval lekárskej
praxi. Podľa tradície sa vyznačoval aj
ako maliar. Starí spisovatelia hovoria, že
sa po ňom zachovalo niekoľko obrazov
Spasiteľa a obrazov Panny Márie. Je
ťažké s istotou povedať, či sv. Lukáš bol
pôvodom žid, alebo pohan. Tiež
nevieme, kedy a kým bol získaný pre
Krista, hoci niektorí tvrdia, že Lukáš bol
tým učeníkom, ktorý po Kristovom
vzkriesení
išiel
s
Kleofášom
z
Jeruzalema do Emauz a mal po ceste
možnosť rozprávať sa so vzkrieseným
Kristom. V r. 51 po Kristovi nasadol so
sv. Pavlom na loď, odplával do Troady
v Macedónsku a podieľal sa na všetkých
jeho námahách, nebezpečenstvách a
žiaľoch. Svätý Pavol úprimne miloval a
ctil si svojho spolupracovníka, vidieť to
z jeho listov. V r. 56 ho vyslal so sv.
Timotejom do Korinta. Už v tom čase sa
šírili rôzne nezmysly a klamy o živote a
učení Krista. Lukáš napísal evanjelium
niekedy okolo r. 80, no niektorí sú za
jeho skoršie datovanie. Je patrónom
Bologne, Padovy, lekárov, maliarov,
notárov
a
chirurgov;
zlatníkov,
knihárov, kresťanského umenia. V
ikonografii je zobrazený s býkom,
symbolom tohto evanjelistu, často s
obrazom Panny Márie, nakoľko v
evanjeliu má najviac zmienok o Božej
Matke.

