
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

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

 

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu 

Poriadok bohoslužieb a oznamy 

na Dvadsiatu šiestu nedeľu v Cezročnom období 

29.9.-6.10.2019 

 
PONDELOK  30.9. 

6:45 

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka) 

Na úmysel 
UTOROK       1.10. Sv. Teréze od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a uč. Cirkvi   I H  18:00 
STREDA        2.10. 

18:00 

Sv. anjelov strážcov (spomienka) 

Na poďakovanie za 50 rokov spoločného života 

ŠTVRTOK      3.10. Féria  
PIATOK         4.10. 

18:00 

Sv. Františka Assiského (spomienka)                                         I H  17:00 

+ Jozef Nižňanský (1. výročie) 
SOBOTA       5.10. 

18:00 
Féria I Sv. Faustíny Kowalskej, panny 

+ Eleonóra Lovecká, rodičia a súrodenci 
NEDEĽA        6.10. 

10:30 
DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ       I H  9:00 

Za veriacich farnosti 
 

Dnes (29.9.) je tradičná farská hodová zbierka. 

 

Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu (2.10.) od 

17:00, v prípade potreby aj po svätej omši. 

 

V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Predtým nebude nácvik na fare, ale 

o 17:20 sa budeme spoločne modliť v kostole ruženec. Po sv. omši sú deti 

pozvané na stretnutie na fare. 

 

V sobotu (5.10.) po svätej omši pozývam všetkých na faru na premietanie 

hodnotného filmu s následnou diskusiou. Film je vhodný pre všetky vekové 

kategórie. 

 



V mesiaci októbri sa budeme modlievať modlitbu posvätného ruženca pol hodiny 

pred svätou omšou alebo o 18:00. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia 

ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo 

v nábožnom združení, napr. v ružencovom bratstve. Na získanie odpustkov je 

určené: 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. Pozývam všetkých k získaniu týchto 

milostí v mesiaci októbri. 

 

Mesiac október 2019 je tiež pápežom Františkom vyhlásený za mimoriadny 

misijný mesiac. Sme pozvaní najmä ohlasovať našu radosť z evanjelia slovom aj 

životom tam, kde nás Boh posiela, zvlášť v prostrediach, kde radosť zo života 

podľa evanjelia nie je veľmi známa. Taktiež sme pozvaní podporovať misijné 

úsilie Cirkvi v celom svete. 

 

Je možné zakúpiť si v sakristii knižný Misijný kalendár na rok 2020 za 3€. 

 

U pani Bilčíkovej je možné vyzdvihnúť si podielové knihy Spolku Svätého 

Vojtecha od budúcej nedele za členský príspevok 8€. 

 

Od budúcej nedele bude vzadu v kostole košík s lístkami, na ktorých budú čísla. 

Každé číslo sa v ňom bude nachádzať dvakrát. Veriaci si môžu v plnej 

dobrovoľnosti pred nedeľnou sv. omšou vytiahnuť jeden lístok. Ak si ho chcem 

vytiahnuť, potrebujem si dať dve predsavzatia: 

1. Vzbudiť si úmysel, na ktorý chcem túto nedeľnú svätú omšu obetovať, 

2. avšak obetovať ju na úmysel toho, kto si vytiahol druhý pár z môjho čísla, 

veriac, že on ju obetuje na môj úmysel. 

Po svätej omši sa môžem (a nemusím) stretnúť s veriacim, ktorý si vytiahol druhý 

lístok s mojim číslom, a môžeme (a nemusíme) si povedať o svojich úmysloch, 

prípadne požiadať o ďalšiu modlitbu. Celá táto aktivita je určená na hlbšie 

prepojenie farníkov vo vzájomnej modlitbe, ale je úplne dobrovoľná. 

  



RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

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

 

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste 

Poriadok bohoslužieb a oznamy 

na Dvadsiatu šiestu nedeľu v Cezročnom období 

29.9.-6.10.2019 

 
PONDELOK  30.9. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)                I A 6:45        
UTOROK       1.10. 

18:00 

Sv. Teréze od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi 

+ Stanislav Karel, za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu 

STREDA        2.10. Sv. anjelov strážcov (spomienka)                                               I A 18:00 
ŠTVRTOK      3.10. Féria 
PIATOK         4.10. 

17:00 

Sv. Františka Assiského (spomienka)                                         I A 18:00 

+ Konštantín a Mária Královičoví a starí rodičia 
SOBOTA       5.10. Féria I Sv. Faustíny Kowalskej, panny                                        I A 18:00 
NEDEĽA        6.10. 

9:00 
DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ        I A 10:30 

+ rodičia Mihinoví a Masároví, za zdravie a Božie 
požehnanie pre rodinu 

 

Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok (1.10.) od 

17:00, v prípade potreby aj po svätej omši. 

 

V sobotu (5.10.) po svätej omši pozývam všetkých na faru na premietanie 

hodnotného filmu s následnou diskusiou. Film je vhodný pre všetky vekové 

kategórie. 

 

V mesiaci októbri sa budeme modlievať modlitbu posvätného ruženca pol hodiny 

pred svätou omšou alebo o 18:00. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia 

ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo 

v nábožnom združení, napr. v ružencovom bratstve. Na získanie odpustkov je 

určené: 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. Pozývam všetkých k získaniu týchto 

milostí v mesiaci októbri. 



 

Mesiac október 2019 je tiež pápežom Františkom vyhlásený za mimoriadny 

misijný mesiac. Sme pozvaní najmä ohlasovať našu radosť z evanjelia slovom aj 

životom tam, kde nás Boh posiela, zvlášť v prostrediach, kde radosť zo života 

podľa evanjelia nie je veľmi známa. Taktiež sme pozvaní podporovať misijné 

úsilie Cirkvi v celom svete. 

 

Je možné zakúpiť si v sakristii knižný Misijný kalendár na rok 2020 za 3€. 

 

Od budúcej nedele bude vzadu v kostole košík s lístkami, na ktorých budú čísla. 

Každé číslo sa v ňom bude nachádzať dvakrát. Veriaci si môžu v plnej 

dobrovoľnosti pred nedeľnou sv. omšou vytiahnuť jeden lístok. Ak si ho chcem 

vytiahnuť, potrebujem si dať dve predsavzatia: 

1. Vzbudiť si úmysel, na ktorý chcem túto nedeľnú svätú omšu obetovať, 

2. avšak obetovať ju na úmysel toho, kto si vytiahol druhý pár z môjho čísla, 

veriac, že on ju obetuje na môj úmysel. 

Po svätej omši sa môžem (a nemusím) stretnúť s veriacim, ktorý si vytiahol druhý 

lístok s mojim číslom, a môžeme (a nemusíme) si povedať o svojich úmysloch, 

prípadne požiadať o ďalšiu modlitbu. Celá táto aktivita je určená na hlbšie 

prepojenie farníkov vo vzájomnej modlitbe, ale je úplne dobrovoľná. 


