
Farské oznamy

          Sv. omše 
Tesárske Mlyňany pondelok, sobota          ráno

utorok, štvrtok, piatok  večer
nedeľa              7.30 a 10.30

Vieska n. Žitavou  streda              večer
nedeľa              9.00

Pravidelné adorácie bývajú štvrtok po sv. omši.

Birmovné stretnutia Tesárske Mlyňany - piatok po sv. omši
Vieska n. Žitavou - streda po sv. omši

Modlitbové stretnutia v prípade záujmu tel. kontakty:
Modlitby otcov - 037/633 4358
Modlitby matiek - 037/633 4292

   Modlitbové stretnutia pre mládež v sobotu o 18.00 vo Farskej klubovni
   eRko stretnutia pre deti v stredu o 14.30 vo Farskej klubovni
   Detský spevokol nácvik každú sobotu v MKS o 14.00

Sviatky a slávnosti vo farnosti Tesárske Mlyňany na rok 2008

         5. marec Celodenná poklona sviatosti Oltárnej
        31. marec        Titul farského kostola – Zvestovanie Pána
         27. apríl  Hody – Vieska nad Žitavou - Sv. Juraj
          18. máj  Prvé sv. prijímanie
         24. máj  Spomienka sv. Urban
            1. jún          PÚŤ – Najsvätejšie Srdce Ježišovo 

        7. september    Hody – Tesáre
     14. september    Hody – Mlyňany - Povýšenia sv. Kríža

Časopis PLAMIENOK vydáva  Rímskokatolícky farský úrad v Tesárskych Mlyňanoch
Štefana Moysesa 334

037/633 4236
www.fara.sk/tesarske_mlynany

Redakčná rada: Mgr. Peter Kukučka, Emília Gašparíková, Vladimír Čikel, Adrián Slovák
Niečo sa vám páčilo? Nenašli ste čo ste hľadali? Napíšte: fara95176@azet.sk
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                                                        www.fara.sk/ tesarske_mlynany

Časopis  veriacich z  Tesárskych Mlyňan a Viesky nad Žitavou

     

N a j v ä č š í  D A R . . .

                                           Rozprávate sa s dieťaťom a ono vám prezradí, niekedy  
                                        uprostred leta, že túži po nejakej veci. Poviete: „To je dobré.  
                                        Už viem čo na Vianoce.“  Zoženiete danú vec a čím sú 
                                          Vianoce bližšie tešíte sa, akú radosť bude mať dieťa, keď 
                                         uvidí darček. Chystáte stromček, betlehem a radosť sa 
                                           stupňuje. Štedrá večera a... Dieťa podíde ku stromčeku,  
                                         rozbalí darček a povie: „Ja to už nechcem.“  
                                           Zostanete prekvapený a zarmútený...
 
                                    Tak nejak je to s hriechom. Vtedy je to prejav odmietania Toho,  
                                      ktorý bol poslaný k nám ako Najväčší DAR od nášho Boha...
  
                                  Túžme po Ježišovi intenzívne celý rok, veď on je Emanuel, Boh
                                           s nami...  On je najväčší dar Boha pre nás.

                                                                                                              
 otec Peter

PS: Všetkým ľuďom dobrej vôle 
prajem pokojné Vianočné sviatky

a v Novom roku veľa Božích milostí.

                      Pre celú moju farnosť zvolávam Božie požehnanie

Farské oznamy

http://www.fara.sk/tesarske_mlynany


    Držíte v rukách prvé číslo farského časopisu. Je to vzácne číslo. Je proste prvé... Aj takouto 
formou sme sa rozhodli priniesť svetlo do vašich rodín a domácnosti. Preto jeho názov 
„Plamienok“. Niekedy naozaj stačí iba plamienok, aby sa rozhorela veľká vatra.
    Prvé číslo bude netradičné. Výnimočnosť tohto čísla nie je len v jeho poradí, že je prvé. 
Netradičnosť, oproti plánovaným budúcim číslam je aj v tom, že je to spätný pohľad za 
minulým rokom, ktorý nám dal Pán Boh prežiť. 
    Pozrieme sa na naše spoločné akcie.

0 Na

 Povedzte, ktoré dieťa sa neteší na prázdniny? A to bol práve čas
 radosti, ktorý mohli deti aj mládež prežiť na rôznych akciách. 
 Miništranti - malí aj starší, z filiálky aj z farnosti, boli 
 so svojim kňazom na viacerých výletoch. Polnočný výstup na 
 hrad Gýmeš, skúška odvahy, opekanie, spoločné hry, ale aj spoločné 
 modlitby napĺňali ich „výjazdy“...
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Vdp. Jozef Šebo, SDB

K tým radostným chvíľam patrila ďakovná 
sv. omša nášho rodáka Jožka Šebu, ktorý
 si pripomínal 70. rokov života. Túto životnú 
udalosť si pripomenul vo svojom rodisku. 
Nech mu Pán pomáha svojou milosťou 
každým dňom!

Mons. Július Gábriš, arcibiskup 

Mnohí sa pýtali: „Vari už 20. rokov?“ Tak je. 
Dvadsať rokov uplynulo od pohrebu 
nášho rodáka arcibiskupa Júliusa Gábriša. 
Za prítomnosti viacerých kňazov i veriacich 
sme si pripomenuli jeho pôsobenie a odkaz.

 

Mnoho slov počas dňa ide z našich úst. Koľko z nich je takých, kde prejavíme svoju úctu, 
pokoru, ale i vďačnosť? Nie je ničím výnimočným ďakovať Bohu. Tak sme urobili pri 
pobožnosti na prvú októbrovú nedeľu vo Vieske n. Žitavou.

Bolo ešte mnoho akcii, 
ktoré poznačili našu farnosť, ale o nich snáď inokedy...
Nech je nám na povzbudenie každá udalosť, ktorá sa koná 

vo farnosti. Nech slúži Bohu na slávu a nám na spásu...

Zo života farnosti

    Poďakovanie za úrodu

Naši mladí

Zo života farnosti
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 Púť do Mariazellu (8. september 2007)

Jedno z najstarších pútnych miest je
 Mariazell. Putoval Sv. Otec a putovali 

sme aj my. Ani dážď, ani zima, ani dlhá
 cesta nám neubrali na duchovnom

 pookriatí počas tejto púte.

 Púť do Mariánky (29. september 2007)

  Dva autobusy a zopár áut sa v jednu sobotu vybrali putovať do Mariánky. Toto pútne miesto  
  je najstarším na Slovensku. Máriin rozmer poslušnosti a dôvery voči Bohu sme mohli 
  objavovať nielen pri liturgickom čítaní, ale i počas krížovej cesty.

 

  Vdp. Štefan Turček, dekan

  Tak ako každá minca má dve strany, aj človek prežíva udalosti radostné aj bolestné. Tou 
  bolestnou bola rozlúčka s pánom dekanom. Pán Boh si ho povolal k sebe a my sme sa s ním 
  boli rozlúčiť dňa 9. júla 2007 v Novej Vsi nad Žitavou. Pôsobil vo farnosti viac ako tri 
  desaťročia. Nech Boh odmení všetku jeho 
  starostlivosť o duše.
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  Farský ples (10.februára 2007)
  Dlho nám rezonovali spomienky na farský ples. Bol jedinečný. „Vždy mám radosť, keď vidím  
  manželov spolu.“ spomína náš pán farár. Mnohí manželia využili ponuku a prišli stráviť 
  spoločný čas so svojou drahou/ým pri zábave. Vzťahy sa dajú utužovať aj takouto formou. 

  Opekačka so šarkanmi   (15. septembra 2007)
  Rodičia aj so svojimi ratolesťami prežili krásne popoludnie. Za dedinou, pri súsoší  
  Sedembolestnej Panny Márie, teda v deň jej sviatku, ho rodiny prežili tak trochu inak. 
  Púšťali si spolu šarkanov, opekali si, modlili sa... Pán Boh požehnal veľmi krásne počasie, 
  nakoľko dní pred a po boli upršané.

Naše  rodiny

Zo života farnosti Zo života farnosti
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Naši kňazi



  Z času na čas potrebuje údržbu nielen dom, auto, či obyčajný dáždnik... Aj človek sa má 
občas zastaviť a prehodnocovať „štýl života“. Ak treba niečo zmeniť, napraviť, zanechať... 
Cirkev ponúka na takúto „údržbu“ obdobia - či už adventné, alebo pôstne. Avšak zvláštnym 
obdobím milostí sú ľudové misie. Bratia kapucíni nás povzbudzovali v dňoch od 10.-17.júna. 
Možno krátka otázka: „Spomenieme si ešte, aké sme si dali predsavzatie?“
  Najkrajším zážitkom z celých misii pre nášho kňaza Petra Kukučku bola obnova manželských 
sľubov...  "Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista obnovujeme svoj manželský súhlas a 
prosíme Pána aby sme žili v jeho milosti a láske. Tak nám Pán Boh pomáhaj."

Púť k Božskému Srdcu Ježišovmu (17. jún 2007)

Už od roku 1908 bývajú v našej farnosti púte k 
Božskému Srdcu Ježišovmu. Sú to najstaršie 
púte na Slovensku. V tomto roku nás prišiel 
povzbudiť nástupca apoštolov biskup Mons. 
Dominik Tóth. Touto púťou, pri ktorej bol 
požehnaný misijný kríž, sa 
zároveň ukončili ľudové misie.

  
  
 
  
  

 Púť k sv. Urbanovi (26. máj 2007)

 Za dedinou sú vinice... vo viniciach kaplnka... v kaplnke sv. Urban.. Na sviatok patróna  
 vinohradníkov sa schádzame pri kaplnke sv. Urbana, aby sme si pripomenuli jeho život 
 a posolstvo. Púť začína sv. omšou a po nej pozvánka na výborný guláš.

 Púť k Panne Márii

 Levoča (24.-27. júl 2007)

 Putovať sa dá všelijako – pešo, autom, ba i lietadlom. My sme išli na bicykloch. Bolo to 
 nezvyčajné, namáhavé, ale krásne. Prechádzali sme Slovenským Rudohorím,  
 Slovenským Rajom. Konštatujeme: Slovensko je krásne!!! Po niekoľkých dňoch sa nám 
 naskytol vytúžený pohľad na Mariánsku horu v Levoči... Konečne sme dorazili...
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   Ľudové misie 2007

Naše púte

Zo života farnosti
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Zo života farnosti


