
Farské oznamy 2020 
                                                                                                                    Žbin.           Hat.         Vrb.  

28.9. Po Sv. Václav, muč., ľ.sp.,  1700grl 
1630sp. 

 1800 
1700r. 

 

29.9. Ut Sv. Michal, Gabriel, Rafael, 

archanjeli, sv. 

1630grl 1800grl 
1730sp. 

 1800 
1700ad 

30.9. Str Sv. Hieronym, kň. a uč. C., sp. Sv. 

omša za účasti detí 
1700 
1600ad 

  
 

1.10. Št Sv. Terézia z Lisieux, p.,uč.C., sp.  1800 
1700ad 

  

2.10. Pia Sv. anjeli strážcovia,  sp.,. 1. piatok 

v mesiaci, 
 

1800   1700 1600bs 

3.10.  So Féria,  1.sobota v mesiaci., celofarské 

večeradlo Žbince 
  830   
 730 v 

 

 

4.10.  Ne 27. NEDEĽA  CEZ  ROK 1030  800 915 

5.10.  Po Sv. Faustina Kowalska, ľ.sp.   1630 1800 
1700  

 

6.10.  Ut Sv. Bruno, kňaz, ľ.sp. 1615grl 1730grl 1800 
1700r 

7.10.  Str. Ružencová P. Mária, sp., omša za 

účasti detí 
1700 

1600ad  

  

8.10.  Št Féria  1800 
1700ad 

. 

9.10. Pia Sv. Dionýz, b. a spol., muč., ľ.sp. 

   

1800   1630 

1530ad 

10.10. So Féria 
 

800  

11.10. Ne 28. NEDEĽA  CEZ  ROK   1030  800 915 

Zmena programu vyhradená!   

 3.10.- 4.10. je odpust v Obišovciach.  V októbrom mesiaci sa modlíme sv. ruženec  

pol hodinu pred sv. omšou.  Môžeme získať úplné odpustky. Ak nemôžete prísť do 

kostola, prosím  modlite sa doma a pozývajte  deti k modlitbe.    Spovedanie 

v prvopiatkovom týždni  bude vždy  30 minút  pred sv. omšou okrem    1. piatku.  

Spovedanie chorých bude na 1.  piatok od  830.   Sv. manželstva chcú prijať: Michal 

Belej a Lenka Paľová, Tibor Gadžo a Jana Demeterová, Andrej Belák a Dominika 

Gadžová Modlime sa za snúbencov. Od 15.9 do 24.10. prebieha 40- dňová reťaz  

pôstu a modlitieb za kňazov a nové kňazské povolania. Prosím o Vaše modlitby 

a pôsty.   

 

 Farský infolist 17 - 2020                Farnnosť sv. Anny   
 
                    15 prísľubov Panny Márie 

 

Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca, dala dominikánovi, bl. Alanovi de la 

Roche, pätnásť prísľubov pre tých, ktorí sa budú zbožne modliť jej ruženec. 

Povedala mu: „(…) nesmierne veľa kníh by bolo treba napísať, aby v nich boli 

zaznamenané všetky zázraky môjho posvätného ruženca.“  

 

Prísľuby Panny Márie pre tých, čo sa budú modliť ruženec: 

 

1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu 

ochranu a hojnosť milostí. 

2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť. 

3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu 

a zaženie blud. 

4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti 

srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných 

veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom. 

5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú. 

6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy 

nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa 

obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život. 

7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi. 

8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti 

účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým. 

9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu. 

10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi. 

11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš. 

12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách. 

13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú 

mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor. 

14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry 

Ježiša Krista. 

15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia. 

 


