19. júla 2015

FARNÍK
V nedeľu 20. septembra 2015 sa
v Bratislave uskutoční Národný
pochod za život.
Cieľom pochodu je zjednotiť
všetkých ľudí dobrej vôle v úsilí,
aby bolo v našej krajine zaistené
základné právo na život od počatia
po prirodzenú smrť. Pochod je
apelom na zastavenie všetkých
foriem
potláčania
ľudskej
dôstojnosti a útokov proti
ľudskému životu, najmä proti
životu nenarodených, chorých,
slabých a starých. Na Národnom
pochode za život v roku 2015
bude zvláštna pozornosť venovaná
situácii
tehotných
žien
v
ťažkostiach a snahe im pomôcť.
Hlavný organizátor pochodu –
Konferencia biskupov Slovenska

sa už v týchto prípravných fázach
snaží dosiahnuť, aby charakter
pochodu bol radostný, plný
sviežosti a úctivosti, čomu má
napomôcť aj heslo pochodu
„Radosť zo života.“
PROGRAM:
Sobota 19. september 2015
- Workshopy a diskusie venované
prioritne ochrane života,
- hudobný večerný program (na
rôznych miestach Bratislavy).
Nedeľa 20. september
- sv. omše za život; jednotliví
katolícki biskupi budú celebrovať
sv.
omše
v
určených
bratislavských kostoloch spolu s
miestnymi veriacimi ako aj s
pútnikmi z vlastnej diecézy. Pre
Spišskú diecézu je určený kostol
Svätej Rodiny v Petržalke,
Námestie
Jána
Pavla
II.,
Bratislava,
- 14:30 pochod ulicami mesta
(Námestie SNP — Štúrova —

Jesenského — Mostová —
Rázusovo
nábrežie
—
Staromestská ulica — Suché mýto
- Námestie SNP).
Celé podujatie je možné podporiť
finančne - číslo účtu 351 220
9151/0200 a samozrejme je vítaná
aj každá duchovná pomoc a
osobná angažovanosť.
Z organizačných dôvodov bude
dobré, ak svoju účasť na
Národnom pochode oznámite
vopred
cez
registráciu
na
www.pochodzazivot.sk.
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Bohoslužby

V štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od
17.00 do 17.50.

Za BP pre rodinu 309
rodičov Daniela a Magdalénu
starých rodičov Michala a Annu a
Rudolfa 123

syna

rodičov a starých rodičov 243

V sobotu 25. 07. 2015 vo fare o 8.00 sobášne
náuky pre snúbencov, ktorí ich ešte neabsolvovali.
Účasť nutná!
V sobotu 25. 07. 2015 vo fare o 18.00 stretnutie
animátorov pre kandidátov na prijatie sviatosti
birmovania.

Po

Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka,
ľ. spom.
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U

Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza
a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

630
1800
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Sv. Márie Magdalény, spom.

630
1800

Š

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky
Európy, sviatok

630
1800
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Deň v Cezročnom období

630
1800
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Sv. Jakuba, apoštola, sviatok

700

SEDEMNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
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Poďakovanie za 25 rokov života vnuka
Dávida a za rodinu 168
Emíliu Michlíkovú, za deti a vnúčatá 820
o 700
večer
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manžela, za zdravie a BP pre rodinu 4
otca Františka a

Všetkých mladých srdečne pozývame na Národné
stretnutie mládeže P15 v Poprade 31.7. - 2.8.2015.
www.narodnestretnutiemladeze.sk
Ak má niekto záujem ísť na ružencovú púť spojenú
s odpustovou slávnosťou do Ludzmierza, nech sa
prihlási u p. Štefana Kolenčíka /0907526259/ do
05. 08. 2015. V prípade záujmu by bol odchod
autobusu dňa 15. augusta 2015 /sobota/ o 8.00 zo
zástaviek SAD. Poplatok ľubovoľný.

z rodiny

rodičov Kuchtiakových a
a za duše v očistci 101

súrodencov

Severína Godiša (výročná) 301

Poľovnícke združenie Novoť Vás srdečne pozýva
na slávnostnú sv. omšu v nedeľu dňa 30.augusta
2015 o 11.00 hod pri príležitosti 3. výročia
posvätenia kaplnky a sochy sv. Huberta v lokalite
Bieranka.

Serafína a Teréziu Durčákových a
Karola a Jozefa 908
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N

Rímskokatolícky farský úrad Novoť
tel.: 043 5590 230; 0911 590 230
e-mail: farnost@novot.sk
č. ú.: 0054179595/0900
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