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FARSKÉ OZNAMY
od 4. 3. 2019 do 10. 3. 2019
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
PONDELOK
STREDA
NEDEĽA

Sv. Kazimíra, ľubovoľná spomienka
POPOLCOVÁ STREDA
PRVÁ PÔSTNA

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

18 00
08 00
18 00
18 00
17 30
18 00

SOBOTA

08 00

NEDEĽA

09 00
15 00

,

Za Božiu pomoc a požehnanie pre Veroniku s rodinou
† Michal a Zuzana
† Elena, Pavol, Danka
Na úmysel Petra (6)
Pobožnosť Krížovej cesty
† Vsdp. Jozef Dzurek
Za zdravie a Božie požehnanie a Božiu pomoc pre
Petra Kokoruďu a Janka Hubu
Za veriacich
Pobožnosť krížovej cesty

INÉ OZNAMY

 Zvonček z minulej nedele bol 30, 17 €. Úprimne Pán Boh zaplať!
 Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu. Za vaše milodary vám vopred Pán Boh zaplať!
 V stredu začína pôstne obdobie. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa
mäsitého pokrmu, ktorý sa nedá nahradiť iným skutkom pokánia. Je to deň
pokánia v celej Cirkvi. Pri svätej omši budeme na znak pokánia poznačení
popolom. Povzbudzujem vás k dobrej sv. spovedi a k pokániu.
 Počas pôstneho obdobia sa budeme modliť krížové cesty v kaplnke v piatok o 17 30
hod a v nedeľu popoludní o 15 00 hod. Za obvyklých podmienok môžeme získať
úplné odpustky.
 Na budúcu nedeľu chcem srdečne pozvať rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutie,
ktoré sa uskutoční 10. 3. 2019 po sv. omši. Úctivo prosím všetkých rodičov
o spoluprácu a účasť na tomto stretnutí. Vopred Vám ďakujem za účasť.
 Komisia pre mládež a Diecézne centrum Premeny vás opäť pozývajú na pôstnu
víkendovú púť mladých do Zabawy (PL), na miesto čistej lásky a obety bl. Karolíny
Kozkownej. Táto púť bude od 15. 3. 2019 do 17. 3. 2019. Na miestach spojených s jej
životom a hrdinskou smrťou bude v rámci pestrého programu svätá omša v jej
sanktuáriu, krížová cesta vo Wal-rude a taktiež aj „zábawný” večer . Odchádzame 15.
3. (piatok) v popoludňajších hodinách a predpokladaný návrat je v nedeľu vo večerných
hodinách. Púť je určená pre mladých vo veku 15 - 30 rokov. Nástupne miesta: Trstená,
Dolný Kubín, Ružomberok, Poprad, Stará Ľubovňa. Príspevok za tento víkend je 20 €.
V cene je zahrnuté aj poistné. Prihlásiť sa možno na stránke www. komisia. sk.
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 Od 8. 3. 2019 do 10. 3. 2019 sa v Centre Božieho milosrdenstva, pri Svätyni

Božieho milosrdenstva v Smižanoch, uskutoční príprava na manželstvo pod názvom
„Ohne snúbencov“, ktorú organizuje Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.
Bližšie informácie si môžete pozrieť pri nástenke pri východe z kostola.
 V dňoch od 17. 3. 2019 - 24. 3. 2019 sa v našej farnosti budú konať sväté misie,
ktoré budú organizovať otcovia misionári Palotíni Piotr a Leonard Lasoty. Na
stolíku pri východe z kostola si môžete zobrať do každej rodiny plagát s programom
a modlitbou za sväté misie. Program bude vyvesený aj na nástenke pred východom
z kostola.
 Slovenská katolícka charita počas pôstneho obdobia organizuje už 8. celoslovenskú
zbierku pod názvom „ Pôstna krabička pre Afriku“. Touto zbierkou môžeme
účinne spojiť a podporiť tie najchudobnejšie deti v krajinách subsaharskej Afriky.
Túto zbierku môžeme dobrovoľne podporiť SMS v tvare DMS medzera AFRIKA
a odoslať na číslo 877. Cena SMS správy je 2 €. Na stolíku si môžete zobrať túto
pôstnu krabičku, kde nájdete bližšie informácie. Informácie nájdete aj na plagáte,
ktoré je na nástenke pri východe z kostola.

