
Farské oznamy 2020 

                                                                                                                    Žbin.           Hat.          Vrb.  

17.8. Po Féria 1700 1830  

18.8. Ut Sv. Helena, ľub.sp., 1645grl 1800 grl.  800 

700r 

19.8. Str Sv. Ján Eudes, kň. , ľ..sp.    

20.8. Št Sv. Bernard, opát a uč. C., sp. 
modlitby za uzdravenie a oslobodenie 

  1830 

1915ad. 
 

21.8. Pia Sv. Pius X., pápež, sp. 1830  1700 

1600ad 

22.8.  So Panna Mária Kráľovná, sp., púť do 

Smižian, Slovenský ráj. 

      
 

23.8.  Ne 21. NEDEĽA CEZ ROK,    1030   800 915 

24.8. Po Sv. Bartolomej, apošt., sv.  1700 1830  

25.8. Ut Sv. Ľudovít, ľ.sp. 830grl 730grl 1800 
1700ad 

26.8. Str Féria  1830 
1730ad 

  

27.8.  Št Sv. Monika, sp.    1830 
1730ad 

 

28.8. Pia Sv. Augustín, bis. a uč.C., sp.,  1800  1700  

29.8. So Mučen. smrť sv. Jána Krstiteľa, sp.    800  

30.8. Ne 22. NEDEĽA CEZ ROK,    1030    800 915 

Zmena programu vyhradená! 

 Vo štvrtok 20.8  po sv. omši  budú pri vyloženej Sviatosti Oltárnej modlitby za 

uzdravenie  a oslobodenie 22.8. organizujeme bodku za  prázdninami - pútny výlet 

do  Saktuária Božieho milosrdenstva v Smižanoch   a Slovenského raja. Cena - 

dospelý 13 eur. deti – 7 eur. Hláste sa v sakristii, alebo u pani Eriky Vagaskej, 

prosím,  čo najskôr.  

 

Farský infolist 14 -2020           Farnosť sv. Anny 

                       Panna Mária- Kráľovná 
Pri príležitosti 100 rokov od vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom Počatí Panny 

Márie pápež Pius XII. 1. novembra v roku 1954 korunoval rímsky milostivý obraz 

v chráme Santa Maria Maggiore s názvom „Salus Populi Romani“. Zároveň 

ustanovil nový mariánsky sviatok Panny Márie Kráľovnej, ktorý sa dovtedy už 

niekoľko rokov slávil vo viacerých biskupstvách. Dátum sviatku ustanovil na 31. 

mája. V obnovenom kalendári sa liturgická spomienka na Pannu Máriu Kráľovnú 

koná 22. augusta. V tento deň si pripomíname, že Panna Mária porodila svetu Kráľa 

všetkých kráľov, Toho, ktorého ani smrť nepremohla a ktorý je Kráľom celého 

vesmíru, Ježiša Krista, Božieho Syna. Panna Mária nikdy nebola pod vládou hriechu 

a satana, nemal nad ňou moc. Nazývame ju aj Kráľovnou anjelov a všetkých ľudí. 

Sv. Ján apoštol ju vo svojej Knihe zjavenia (Apokalypse) tiež opisuje ako Kráľovnú: 

„Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich 

hviezd“ (Zjv 12,1). Je kráľovnou milosrdenstva, vďaka nej k nám prišla spása. Jej 

predobrazom je kráľovná Ester zo Starého zákona, ktorá tiež prosila za svoj ľud u 

kráľa. A keď sa jej kráľ pýtal, čo si najviac žiada, chcela len záchranu pre svoj národ. 

A kráľ jej vyhovel (Est 7,1-3). Božiu Matku si uctievame ako tú, ktorá za nás 

neprestajne oroduje a vyprosuje nám u Boha milosrdenstvo a vyslobodenie z 

otroctva a moci Zlého. ( internet) 

 

            Myšlienky Matky Terezy                                            
„Kde je láskavosť, tam veľmi rýchlo rastie svätosť. Ešte nikdy som nepočula, žeby 

láskavé duše zišli z cesty. Svetu chýba predovšetkým nežnosť a láskavosť.“   

   „Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by 

tam chýbala. 

„Radosť je sieťou lásky, do ktorej môžete loviť duše.“ 

„Už len skutočnosť, že nám Boh poslal do cesty určitú dušu, je známkou, že Boh 

chce pre ňu niečo urobiť. Nie je to náhoda, ale Boží úmysel. Vo svojom svedomí 

sme zaviazaní pomôcť. Ak nejaká duša túži po Bohu, má právo dostať prostriedky 

na to, aby mohla k nemu prísť. Nikto jej nemá prekážať. Pozri sa na kríž a pochopíš, 

čo pre Ježiša znamená jediná duša. 

„Na začiatku som si myslela, že musím obracať ľudí na vieru. Medzičasom som sa 

naučila, že mojou úlohou je milovať. A láska obráti, koho chce... 

„Ľudstvo umiera na nedostatok lásky a vzájomnej úcty. Nikto nemá na nikoho čas 

   (internet)   



 


