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ÚMYSLY SV. OMŠÍ 

 

Po  17:30 + z rodiny Sedlárovej a Lackovej  

Ut  6:30 + Ladislav a Katarína Schnirerovi 

Str  17:30 + rodičia a príbuzní  

Štv 
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - 
slávnosť 

6:30 Za farnosť 

16:00 Horný koniec: 

17:30 Za uzdravenie rodu 

Pia    Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka 
6:30 + rodičia Viktor a Mária 

17:30 + manžel Imrich, Alžbeta a rodičia  

So   
6:30 + Justína Sobinovská 

17:30 + rodina Keratová 

Ne 12. Nedeľa  cez  rok 

7:30 + manžel Ladislav Mikota a + rodičia Ladislav a 
Zuzana   

9:00 Horný koniec: Za farnosť 

10:30 + Ruženka  Kaderková (1.výr.) 

 

PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY  

1. Farská ofera. Minulú nedeľu bola na záver sv. omší je farská ofera na potreby farnosti. Darovali ste 

822,- EUR (farský kostol 709,- EUR, horný koniec 113,- EUR). Ďakujem všetkým darcom! 

2. Božie Telo. Vo štvrtok je slávnosť a prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše 

budú nasledovne: farský kostol: 6.30 hod. a 17.30 hod., kostol Dobrého pastiera: 16.00 hod. Večerná sv. 

omša bude spojená aj s procesiou Božieho tela, tak ako aj po minulé roky. Chcem poprosiť jednotlivé 

modlitbové spoločenstvá (ruženčiarky, tešiteľky, modlitby matiek) keby si každý pripravili jeden oltárik. 

Ďakujem! Všetkých srdečne pozývame! 

3. Birmovanci – TEENS. V piatok, 21.6.2019, bude ďalšie stretnutie birmovancov TEENS o 18.30 hod., na 

fare.  

4. Kňazská vysviacka. Budúcu sobotu, 22.6.2019, bude vo farskom kostole v Banskej Bystrici kňazská 

vysviacka novokňazov našej diecézy. Zverujem vám ich do modlitieb. 

5. Dobročinné diela Sv. Otca. Budúcu nedeľu, na záver sv. omší je tradičná Zbierka na dobročinné diela 

Sv. Otca, ktorej výťažok pápež používa na podporu rôznych dobročinných projektoch po celom svete, 

osobitne v tých najchudobnejších častiach sveta. Ak chcete môžete prispieť na tento úmysel. Pán Boh 

zaplať za vaše dary! 

6. Deň otcov. Dnes, je DEŇ OTCOV! Otcovia, pekný sviatok a najmä Božie požehnanie, aby ste boli 

dobrými otcami! 

 

O Z N A M Y  
           RKC Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej v Handlovej 

 

17.6. – 23.6.2019 
 

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 
 

 

 

 

mailto:kancelaria@farnosthandlova.sk
http://www.farnosthandlova.sk/


RKC, Farnosť Handlová, Nám. baníkov 23/21, 972 51 Handlová tel: 046/5475047 mail: kancelaria@farnosthandlova.sk   
web: www.farnosthandlova.sk facebook: Farnosť Handlová 

7. Modlitba Otčenáš. V posledných dňoch média a sociálne siete priniesli správy o tom, ako pápež zmenil 

modlitbu Otčenáš s patričnými komentármi. Malé vysvetlenie: Pápež František schválil zmenu znenia 

modlitby Otčenáš. Namiesto frázy "...a neuveď nás do pokušenia" bude platný výraz "... nedopusť, aby 

sme podľahli pokušeniu". Čo sa týka zmeny modlitieb, tak túto kompetenciu majú biskupi jednotlivých 

krajín. A tá zmena o ktorej písali média sa týkala Talianska a nového prekladu sa objaví v novom 

Rímskom misáli, ktorý sa používa pri sv. omšiach. Pápež vysvetľuje dôvod pre ktorý navrhol zmenu 

nasledovne: "Nie je to dobrý preklad, pretože hovorí o Bohu, ktorý zvádza na pokušenie. Ten, kto 

podlieha pokušeniu, som však ja sám; on ma do pokušenia netlačí — to Otec nerobí; Otec ti pomáha 

okamžite vstať. Do pokušenia nás vedie Satan, je to jeho pôsobisko," Podobnú zmenu schválili pred pár 

rokmi vo Francúzsku. Bratia a sestry, chcem vás povzbudiť, aby ste dávali pozor na niektoré vyjadrenia 

médií a nenechali sa hneď nachytať. Overujte si správy z hodnoverných zdrojov. A potom nezabúdajme, 

čo píše evanjelium: Ježiš, keď odovzdával kľúče Petrovi udelil mu osobitnú moc: „Tebe dám kľúče od 

nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude 

rozviazané v nebi“ (Mt 16,19). „Moc kľúčov“ znamená moc spravovať Boží dom, ktorým je Cirkev. 

(Porov. KKC 553) Cirkev, ktorej sme všetci členmi na základe nášho krstu, je vedená Duchom Svätým. 

Veríme, že pápež vo svojej službe pastiera tiež. Verme viac Bohu ako ľuďom, ktorí veľakrát nie sú ani 

veriacimi, ale popri tom komentujú veci, ktorým nerozumejú. Zachovajme si tiež úctu k sebe navzájom, 

úctu k pápežovi, aj Sv. Otcovi Františkovi.  
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