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FARSKÉ OZNAMY
3. pôstna nedeľa
(24.3. – 31.3.2019)
dátum
24.3.
nedeľa
25.3.
pondelok

kalendár

„Ak nebudete robiť pokánie,
všetci zahyniete podobne.“ (Lk 13,1-9)

čas
9.00
10.30

Za farníkov
+ rodičia a manžel Emil

Zvestovanie Pána

18.00

+ Štefan a Mária Chrappoví a príbuzní z oboch strán

26.3. utorok
27.3. streda
28.3. štvrtok

______

29.3. piatok

______

30.3. sobota

______

31.3.
nedeľa

4. PÔSTNA NEDEĽA

18.00
18.00
18.00
8.00
18.00
18.45
18.00
9.00
10.30

+ Milan Bordáč, rodičia a súrodenci
+ rodičia Matuloví a syn
+ Jozefína a Bohumír Achberger a príbuzní z oboch strán
+ Michal Hupka, manželka Irena a syn Ladislav
Pobožnosť krížovej cesty
Adorácia – Modlitby chvál
+ Štefan Urbanič
Za farníkov
+ Jozef a Mária Ondraškoví, Jozef a Margita a syn Peter

3. PÔSTNA NEDEĽA

______
______

úmysel



V pôstnom období sa modlievame pobožnosť Krížovej cesty v piatky a v nedele. Dnes o 15.00
hod. bude Krížová cesta v kláštornom kostole. V piatok sa modlia Krížovú cestu naši mladí. Na
budúcu nedeľu bude tematicky Krížová cesta pre manželov. Rozpis pobožností Krížových ciest si
môžete pozrieť na výveskách a na webovej stránke farnosti. Pri pobožnosti Krížovej cesty možno
získať úplné odpustky.



Výnimočne v tomto týždni v piatok sv. omša nie je večer, ale ráno o 8.00 hod. (v kláštornom
kostole o 7.30 hod), keďže v tom čase večer spovedáme v inej farnosti.



V piatok večer bude o 18.00 hod. pobožnosť krížovej cesty a po jej skončení o 18.45 hod. vás
pozývame do nášho kostola na Modlitby chvál spojené s adoráciou doprevádzané spoločným
spevom a hudobnými nástrojmi. Na stolíku v strede kostola sú položené prázdne papieriky, na
ktoré môžete napísať svoje úmysly: svoje chvály, vďaky, odprosenia, či prosby a vložiť ich do
pripravenej krabice. Verím, že to bude naozaj požehnaný čas pre všetkých!



Stretnutie pre mladých v tento piatok večer po adorácii už nebude.



25. marec – Deň počatého dieťaťa. Viac info na výveskách a na webe forumzivota.sk. Kto by chcel
podporiť aktivity Fórum života, môže si na stolíku v strede kostola zakúpiť odznak detských
nožičiek aj s priloženými informáciami. Odporúčaná cena min. 3 €.



Ako som už avizoval, v tomto roku organizujeme jednoduchší spôsob Farskej púte tentokrát do
Medugorje v termíne 25.8.–31.8.2019 (nedeľa-sobota). Cena púte je 175 €. V cene je zarátané:
lux bus a 4 x ubytovanie. V cene nie je zarátané: polpenzia 4 x 8 €, komplexné cestovné poistenie
vrátane storna 14 € a poistenie liečebných nákladov v zahraničí 7,56 €. (Kompletná suma: 228,56
€/osoba.) Cestu a ubytovanie zabezpečuje CK Awertravel. Záväzne sa môžete nahlásiť v sakristii.
Zálohu 100 € treba uhradiť do konca mája, doplatok do konca júna. Podrobný program a info sú
na výveskách a na webovej stránke farnosti.



Na budúcu nedeľu sa mení zimný čas na letný. Čas si posúvame o hodinu dopredu.

