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Čo bude
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Z farskej matriky (1.12.2018 – 31.5.2019)
Krsty
Vivien Kollárová, Filip Obert, Karolína Pappová, Alžbeta Hlavinová, Magdaléna Burianová, Max Manin,
Gregor, Theo Riegler, Samuel Difilippo, Alexandra Bilková, Lucia Pallová, Šimon Varga.

Pohreby
Božena Štefeková, Albert Bochňa, Mária Kapallová, Jarmila Lobodášová, Mária Kolesárová, Liliana
Murániová, Jozef Sokol, Pavel Ilavský, Želmíra Kuliková, Viera Orviská, Emil Kučerka, Jaroslav Stano,
Jozefína Brišková, Matilda Harvanová, Helena Vašková, Jozef Bakai, Pavel Halaši, Daniela Svitačová,
Anton Smida, Jolana Hallová, Jozef Gál, Rozália Záhonová, Emília Šabíková, Róbert Dittner, Eva
Jokútyová, Viera Roganská, Milan Endrödy, Ladislav Mesároš, Eva Šimonová, Július Titka, Ján Hajaš,
Anna Drobová, Marek Ondruška, Juliana Filová, Július Šodel, Irena Kubinová, Vincent Neščivera.

Svätý Martin oroduje
nielen za Chrenovú
Boží ľud na Chrenovej si s veľkou vďačnosťou ctí sv. Martina ako svojho patróna. Tento svätec je
však uctievaný v rôznych iných kútoch Slovenska. Je to prirodzené, keďže Martinovo rodisko (Savaria –
Szombathely) sa nachádza na území neskoršieho Uhorska, ktorého súčasťou bolo po stáročia i Slovensko.
Prinášame zoznam bohoslužobných miest zasvätených sv. Martinovi, ktoré sa nachádzajú v
našej Nitrianskej diecéze podľa jej hraníc stanovených Svätou Stolicou r. 2008. Pripájame i mapu, ktorú
graficky spracovala p. Zuzana Vicenová.

Farské kostoly:
Bošany, Dežerice, Hontianska Vrbica, Horné Lefantovce, Ivanka pri Nitre, Jarok, Malé Hoste, Sikenička,
Trenčianska Turná, Úľany nad Žitavou, Veľká Lehota, Veľký Ďur a Vysočany.

Filiálne kostoly a kaplnky:
Bielovce (farnosť Ipeľský Sokolec), Dolná Poruba (farnosť Omšenie), Dvory nad Žitavou (kaplnka),
Hrušovany (farnosť Preseľany), Malý Lapáš (farnosť Veľký Lapáš), Martin nad Žitavou (farnosť Sľažany)
a Nitriansky Hrádok (časť mesta a farnosti Šurany).
Tieto lokality tak vytvárajú jednu diecéznu svätomartinskú rodinu.  
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si plánujú dovolenky, počas ktorých strávia spoločné chvíle v prírode, na horách, pri vode ale aj
poznávaní krás krajín v cudzine. Ako veriaci kresťania nemáme ani počas prázdnin zabúdať na P
Boha. On nám s láskou dáva všetku tú krásnu prírodu. Aj počas prázdnin máme na Boha mysl
4 chváliť Ho a ďakovať Mu. K tomu nám pomôţe
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Desatoro na prázdniny
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objav
cestu
k ľuďom
tvojim chváliť
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Ho a ďakovať Mu. K tomu nám pomôže

tejto zemi.

Desatoro
na prázdniny
5. Na turistike ti pomôţe pri
zablúdení kompas.
Keď zablúdiš od Boha, nezabudni na modlitbu.
1. 6.
Keď
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sa s rodičmi
ale nie aj
s nebeským
Otcom.
Dbaj
o svojrozlúč
ţalúdok,
ale súčasne
o dušu, aby
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2. Nezabudni si nabaliť dôležité veci: doklady, obväz, ale aj ruženec a Sväté písmo.
3. 7.
Vezmi
si také
topánky,okuliare,
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nedeľu
do kostola.
Zober
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6. Dbaj o svoj žalúdok, ale súčasne aj o dušu, aby nikdy netrpeli hladom.
9. Rozdávaj okolo seba úsmev a radosť, aj keď bude zamračené a búrka.
7. Zober si slnečné okuliare, no nech nezaclonia pohľad na Božie stvorenstvo.
8. 10.
AkýZporiadok
v kufri
a v batožine
taký oddýchnutý,
istý aj v duši. zdravší a lepší.
prázdnin
a dovolenky
sa–vráť
9. Rozdávaj okolo seba úsmev a radosť, aj keď bude zamračené a búrka.
10. Z prázdnin a dovolenky sa vráť oddýchnutý, zdravší a lepší.

Na záver, dokresli okolo zemegule všetkých ľudí, s ktorými budeš tráviť letné prázdniny.

Na záver, dokresli okolo zemegule všetkých ľudí, s ktorými budeš tráviť letné prázdniny.
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