P R E D A J N Á

10.3.2019

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu
ÚMYSLY
Nedeľa
Streda
Piatok
Sobota
Nedeľa
➢
➢

➢
➢
➢

➢

➢

➢

➢

Za farníkov
Za † Štefana a Ľudmilu
Na úmysel rodiny
Za † Anny, Júliusa a ich rodinu
Za farníkov
OZNAMY
Dnes popoludní o 15:00 hod. bude na Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty.
V piatok sa pol hodiny pred sv. omšou modlíme Krížovú cestu. Prosím rodičov
a starých rodičov, aby naše deti povzbudili k tejto krásnej pobožnosti. Pre deti je
pripravená aktivita.
V sobotu 16. marca je Deň modlitieb za diecézu a biskupa.
Na budúcu nedeľu 17. marca o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín.
V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom týchto dní
je príprava na pokánie a na sviatosť zmierania a činorodá láska k blížnemu. Záväzný
je iba jeden deň. Svojimi modlitbami, pôstom a umŕtvovaním vyprosujme aby sa čo
najviac ľudí, zvlášť našich farníkov, s odovzdaným srdcom prežilo toto pôstne
obdobie.
Organizuje sa púť do Medžugorje v termíne 5.-14.9.2019 na Duchovnú obnovu
s kňazom dp. Mariánom Horváthom na tému: Sila modlitby v našom živote. Bližšie
informácie u p. Zdenky Peťkovej.
Od 6.-13.10.2019 v našej farnosti budú Sväté misie, vedené otcami pallotínmi
Petrom a Leonardom Lasotovcami. Aby sme sa na ne dobré pripravili po omši sa
budeme modliť modlitbu za sväté misie.
Katolícke noviny v čísle 10 prinášajú rozhovor s biblistom Františkom Trstenským;
vysvetľujú, prečo sa askéti môžu porovnávať s výbornými atlétmi; ponúkajú anketu
s kandidátmi na prezidenta SR.
O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí
včera upratali náš kostol.
10.3.
13.3.
15.3.
16.3.
17.3.

45

9
1700
1700
1700
945

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého pôstneho týždňa.

J A S E N I E

10.3.2019

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu
ÚMYSLY
8:30 Za  Emila Šarinu 10. výr., a rodičov z oboch strán
10.3. Nedeľa
11:00 Za  Veroniku Sekáčovú a zaťa Jaroslava Vrbického
12.3. Utorok
16:00 Za  rodičov a súrodencov Kleskeňových
14.3. Štvrtok
16:00 Za  Jozefa a Annu Šarikových
8:30 Za  Máriu Demeterovú
17.3. Nedeľa
11:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela
OZNAMY
➢ Dnes popoludní o 15:00 hod. bude na Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty.
➢ V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo.
➢ Vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. omšou modlíme Krížovú cestu. Prosíme rodičov
a starých rodičov, aby naše deti povzbudili k tejto krásnej pobožnosti. Pre deti je
pripravená aktivita. Pobožnosť Krížovej cesty bude aj v piatok o 16:00 hod.
➢ V sobotu 16. marca je Deň modlitieb za diecézu a biskupa.
➢ Na budúcu nedeľu 17. marca o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín.
➢ V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom týchto dní
je príprava na pokánie a na sviatosť zmierania a činorodá láska k blížnemu. Záväzný
je iba jeden deň. Svojimi modlitbami, pôstom a umŕtvovaním vyprosujme aby sa čo
najviac ľudí, zvlášť našich farníkov, s odovzdaným srdcom prežilo toto pôstne
obdobie.
➢ Organizuje sa púť do Medžugorje v termíne 5.-14.9.2019 na Duchovnú obnovu
s kňazom dp. Mariánom Horváthom na tému: Sila modlitby v našom živote. Bližšie
informácie u p. Zdenky Peťkovej.
➢ Od 6.-13.10.2019 v našej farnosti budú Sväté misie, vedené otcami pallotínmi
Petrom a Leonardom Lasotovcami. Aby sme sa na ne dobré pripravili po omši sa
budeme modliť modlitbu za sväté misie.
➢ Katolícke noviny v čísle 10 prinášajú rozhovor s biblistom Františkom Trstenským;
vysvetľujú, prečo sa askéti môžu porovnávať s výbornými atlétmi; ponúkajú anketu
s kandidátmi na prezidenta SR.
➢ O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Droppanovej. Ďakujeme
všetkým, ktorí včera upratali náš kostol.
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého pôstneho týždňa.

