
R Í M S K O K A T O L Í C K A  C I R K E V
FARNOSŤ ABRAHÁM

Abrahám 411, 925 45  Abrahám  ·  031 789 9435  ·  abraham@fara.sk

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Pred ňou je stretnutie na fare o ��.��.

Na výveske nájdete plagát Komunity Cenacolo s pozvaním na Deň otvorených 
dverí, ktorý bude v sobotu ��. júna od ��. hodiny so zaujímavým programom.

Účasť na Božej prirodzenosti, ktorú ľudia dostávajú Kristovou milosťou, má 
akúsi podobnosť so vznikom, rastom a udržiavaním prirodzeného života. Krst 
totiž veriacich znovuzrodzuje, sviatosť birmovania ich posilňuje a Eucharistia 
ich živí pokrmom večného života. A tak môžu týmito sviatosťami uvádzania do 
kresťanského života získať vždy viac pokladov božského života a približovať 
sa k dokonalosti lásky.

Naozaj, pravdivé sú tieto slová: „obmýva sa telo, aby sa očistila duša; poma -
záva sa telo, aby sa posvätila duša; poznačuje sa telo, aby sa posilnila duša; 
vkladaním rúk sa zatieňuje telo, aby sa duša duchovne osvietila; telo sa živí 
Kristovým telom a krvou, aby aj duša žila z Boha“ (Tertulián).
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Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Na výveske nájdete plagát Komunity Cenacolo s pozvaním na Deň otvorených 
dverí, ktorý bude v sobotu ��. júna od ��. hodiny so zaujímavým programom.

Účasť na Božej prirodzenosti, ktorú ľudia dostávajú Kristovou milosťou, má 
akúsi podobnosť so vznikom, rastom a udržiavaním prirodzeného života. Krst 
totiž veriacich znovuzrodzuje, sviatosť birmovania ich posilňuje a Eucharistia 
ich živí pokrmom večného života. A tak môžu týmito sviatosťami uvádzania do 
kresťanského života získať vždy viac pokladov božského života a približovať 
sa k dokonalosti lásky.

Naozaj, pravdivé sú tieto slová: „obmýva sa telo, aby sa očistila duša; poma -
záva sa telo, aby sa posvätila duša; poznačuje sa telo, aby sa posilnila duša; 
vkladaním rúk sa zatieňuje telo, aby sa duša duchovne osvietila; telo sa živí 
Kristovým telom a krvou, aby aj duša žila z Boha“ (Tertulián).
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