Farské oznamy Topoľčianky (29.8. – 5.9. 2021)

Ako mnohé konáre stromu pochádzajú z jedného kmeňa, tak mnohé čnosti sa
rodia z lásky. Sv. Gregor Veľký (540 – 604)
Sv. omše na budúci týždeň budú:
Pondelok 30.8. 18.00 + Alojz Debnár, sestra Oľga a rodičia
Utorok 31.8.
18.00 + Rudolf Rafaj, manželka Helena a ich rodičia
Streda 1.9.
8.00
Za zdravie a Božie požehnanie rodiny
Štvrtok 2.9.
18.00 Emil Borčin a jeho rodičia
Piatok 3.9.
18.00 + Mária Minárová, manžel Jozef a synovia
Sobota 4.9.
15.30 Sobáš v kaplnke: Michal Bánovský a Zuzana Illová

Nedeľa 5.9.

18.00
7.00
10.45

+ Jozef Bielik a jeho rodičia
Za zdravie a Božiu pomoc
Za farníkov

Liturgický kalendár:
Piatok:
Nedeľa:

Sv. Gregor Veľký, pápež, spomienka
23. nedeľa cez rok B.

V stredu je 7. svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva.
Tento týždeň je prvý štvrtok mesiaca, pamätajme na modlitbu za nové kňazské a rehoľné
povolania.
Tento týždeň je prvý piatok. Spovedanie chorých bude vo štvrtok od 9.00 v Topoľčiankach
a v piatok od 9:00 v Hostiach.
Fatimská pobožnosť bude v sobotu o 17:00.
Budúcu nedeľu bude na začiatku svätých omší hymnus k Duchu Svätému, ktorým prosíme
o milosti pre nový školský rok. Deti povzbudzujeme, aby pristúpili k sviatosti zmierenia.
Spovedáme každý deň polhodinu pred svätou omšou.

V dňoch 5. – 12. septembra sa v Budapešti koná 52. Medzinárodný eucharistický kongres.
V tomto týždni je preto vhodné usporiadať aktivity (katechézy, adorácie...) na prehĺbenie
eucharistickej úcty veriacich.
Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou
Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku už piaty ročník Nitrianskej
animátorskej školy pod názvom „P.S. Animátorská škola“. Ide o projekt zameraný na
formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj
duchovný a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim
rovesníkom. Bližšie informácie nájdete na plagátoch a na webovej stránke
biskupstva. Prihlasovať sa je možné do 5.9.2021 na mailovej adrese mladeznr@gmail.com.

