
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 ôsmu nedeľu v Cezročnom období 

13.-20.10.2019 

 
PONDELOK  14.10. 

18:00 

Féria I Sv. Kalixta I., pápeža, mučeníka 

+ Jarolím, rodičia z oboch strán a súrodenci 
UTOROK     15.10. Sv. Terézie od Ježiša, Panny a učiteľky Cirkvi (spomienka)  I  H  18:00 
STREDA      16.10. 

18:00 

Féria 

+ Leopold a Anna 

ŠTVRTOK    17.10. Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka (spomienka) I  H  18:00 
PIATOK       18.10. 

18:00 

Sv. Lukáša, evanjelistu (sviatok) 

+ Alfonz Horváth, syn Milan, za zdr. a Božiu pomoc pre rodinu 
SOBOTA     19.10. 

18:00 
Féria 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 
NEDEĽA      20.10. 

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

Za veriacich farnosti 
 

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. 

 

Budúca nedeľa (20.10.) je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka 

na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú 

skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. 

 

V mesiaci októbri modlíme modlitbu posvätného ruženca pol hodiny pred svätou 

omšou alebo o 18:00. 

 

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. 

 

Počas nedeľných svätých omší bude bývať 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 ôsmu nedeľu v Cezročnom období 

13.-20.10.2019 

 
PONDELOK  14.10. Féria I Sv. Kalixta I., pápeža, mučeníka                                      I A 18:00 
UTOROK     15.10. 

18:00 

Sv. Terézie od Ježiša, Panny a učiteľky Cirkvi (spomienka) 

+ rodičia Bilčíkoví a Benkovskí a ich deti, za zdravie a Božie 
požehnanie pre rodinu 

STREDA      16.10. Féria                                                                                                 I A 18:00 
ŠTVRTOK    17.10. 

18:00 

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka (spomienka) 

+ Jozef a Mária Špačinskí 
PIATOK       18.10. Sv. Lukáša, evanjelistu (sviatok)                                                 I A 18:00 
SOBOTA     19.10. Féria                                                                                                 I A 18:00 
NEDEĽA      20.10. 

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

+ Konštantín a Ernestína Mĺkvi, za zdravie a Božiu pomoc 
pre rodinu 

 

V mesiaci októbri sa modlíme modlitbu posvätného ruženca pol hodiny pred 

svätou omšou alebo o 18:00. 

 

Budúca nedeľa (20.10.) je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka 

na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú 

skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. 

 

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. 

 



Počas nedeľných svätých omší bude bývať 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. 


