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F A R S K É   O Z N A M Y 
9. marec – 15. marec A. D. 2020 

 

Deň Liturgické slávenie Sväté omše a úmysly 
Po  9.3. féria 18:00 Ö Ľubomír Očenáš, BP pre rodinu 
Ut  10.3. féria --- ---  
St  11.3. féria 18:00 Ö manžel Peter 
Št  12.3. féria 7:30 Ö Mária a Jozef Kukučkovci 
Pia  13.3. féria 18:00 Ö Ondrej 10. výr. 
So  14.3. féria 7:30 Ö Helena Šípková, 1. výr. 
Ne  15.3. Tretia Pôstna Nedeľa 9:00 Za farnosť 
  11:00 --- 

 

v Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 8. Márie Ivaničovej. 

v Po sv. omši si môžu prísť deti vyzdvihnúť nálepky u Moniky. 

v Dnes poobede o 15:00 krížová cesta nebude, ale od dnes na ľubovôli každého po sv. omši 
s krátkymi zamysleniami. 

v V stredu po sv. omši bude krátka adorácia s požehnaním. 

v V piatok je výročie zvolenia Sv. Otca pápeža Františka. Do spoločných modlitieb veriacich vložíme 
modlitbu za Sv. Otca. Na záver omše budeme spievať pápežskú hymnu. 

v V piatok o 16:45 je stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare. Potom sv. omša za účasti detí, na ktorú 
osobitne pozývam prvoprijímajúce deti spolu s ich rodičmi.  

v V piatok po sv. omši o 19:00 na fare je nácvik pašií. 

v Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami v tomto výnimočnom 
čase aj doma, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.  

v Zbierka na charitu z minulej nedele bola 280 €. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

v Poprosil by som vás komu sa dá upiecť koláče na mládežnícke stretnutie Kvetný víkend, koláče 
môžete doniesť na faru v piatok 3.4. do 14:00 hod. ďakujem. 

v Dnes máme MDŽ, preto všetkým ženám vyprosujem hojnosť milostí a požehnania + 

v Všetko čo sa koná v kostole alebo na fare, jej účasť je na vašej morálnej zodpovednosti každého 
z vás. Všetko čo sa v tomto čase vírusu odporúča, z môjho pohľadu a zodpovednosti za vás, by som 
nariadil a prosil brať ako príkaz. Veľmi pekne ďakujem za pochopenie a modlím sa za nás 
všetkých. 
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