
19.nedeľa 

 St 18.00 VH, 19.00 Ro 

Št 18.00 VH, 19.00 Ro 

Pi 18.00 Ad, 19.00 Ro 

So 8.00 VH 

Ne 8.00 Ro, 9.15 VH, 10.30 Ad 

 

Ďakujeme brigádnikom za práce na farskej budove a jej oplotení, 

osobitne Michalovi Jevičovi. Sokeľ oplotenia, okolo farskej budovy sobotu je 

skoro dokončený a môžu nastúpiť natierači oplotenia. 

V pondelok sme slávili votívne omše k sv. Jozefovi, ženícha Panny 

Márie v VH a Ro, Ad bude v piatok, v rámci Roka sv. Jozefa. 

V stredu bola spomienka na patróna všetkých duchovných pastierov 

sv. Jána Mária Vianeya. Pri tejto príležitosti sme vystavili jeho relikviu, 

kúsok z jeho reverendy s jeho portrétom, ku verejnej úcte vo všetkých 

kostoloch.  

Na prvý piatok prvoprijímajúce detí pristúpili k spovedi a sv. 

prijímaniu, čím si vykonali druhý prvý piatok z deviatich potrebných. 

Dnes uplynulo 800 rokov od smrti, čiže narodenia pre nebo, sv. 

Dominika Guzmána, zakladateľa Rádu kazateľov, ľudovo Dominikánov. 

V Dunajskej Lužnej slávi jubileum Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup. 

V nedeľu je prikázaný sviatok Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny 

Márie. V tento deň požehnáme liečivé byliny a kvety počas svätej omše. 

Odpustová slávnosť Nanebovzatej Preblahoslavenej Panny Márie bude 

vo farností Papín v nedeľu o 10.30 hod. a slávnosti bude predsedať farár 

z Udavského vdp. Vincent Dráb. 

"Príďte sa stretnúť so Svätým Otcom Františkom v špeciálnej službe 

dobrovoľníkov. Hľadáme viac ako 1000 ľudí do Šaštína, 700 do Košíc a 

1000 do Prešova. Potrebujeme Vás na jednotlivé dni, na služby 

usporiadateľov v sektoroch, parkovanie, či inde. Všetky info, ako aj 

prihlášku nájdete na linku https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik 

alebo na plagátoch na výveske. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie." 

https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik


Návšteva pápeža Františka má už svoje logo. Graficky vyjadruje motto 

apoštolskej cesty na Slovensko S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom. 

Autor loga Anton Vaľko. Začal by som cestou za Ježišom, čo je druhá 

polovica motta, kde Ježiša symbolizuje kríž, skrze ktorý nás vykúpil. Kvôli 

zvýrazneniu slovenskej identity je to dvojkríž z našich štátnych symbolov. 

 Na prvú časť motta, teda Máriu a Jozefa, zas odkazuje pomyselná 

svätožiara, kde Máriu má symbolicky reprezentovať sedem šesťcípych hviezd. 

Táto symbolika vychádza zo súsošia Sedembolestnej v Šaštíne, kde je 

Máriina svätožiara tvorená dvanástimi hviezdami.     

 Ja som ich kvôli zjavnému odkazu použil sedem v červenej farbe. 

Napokon symbol srdca odkazuje na bolestné srdce Márie, taktiež aj na 

otcovské srdce svätého Jozefa. 

 


