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     F A R S K É   O Z N A M Y 

    od 19. 3. 2018 do 25. 3. 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITURGICKÝ  KALENDÁR  TÝŽDŇA  
 

 

 

PONDELOK Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť 

NEDEĽA    KVETNÁ  -  UTRPENIA  PÁNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB  A ÚMYSEL  SV. OMŠE 
 

PONDELOK 18 00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa 

UTOROK 18 00 † Ladislav, Libuša   

STREDA 18 00 † Róbert  

ŠTVRTOK 08 00 † Albín     
 

 

 

PIATOK 
17 30 Pobožnosť krížovej cesty 

18 00 Za zdravie a Božie požehnanie  pre rod. Marekovu 

SOBOTA 08 00 Za dar života a zdravie  pre Ester a Miriam   
 

 

 

NEDEĽA 
09 00 Za veriacich   

15 00 Pobožnosť krížovej cesty 
 

, 

 

  I N É   O Z N A M Y  
 

 

 

 

 

 Dnes sa uskutoční celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným 

kresťanom a vojnovým utečencom.  

 Kto by chcel dobrovoľne  prispieť na kvety k Božiemu hrobu, tak môže svoj 

milodar odovzdať pani Valérii Legutkovej.    

 Zvonček z minulej nedele bol 51, 53 €. Úprimné Pán Boh zaplať! 

 K chorým na Veľkonočnú sviatosť zmierenia pôjdem v piatok  23. 3. 2018 

od 09 00 hod. Ak chcete aby som navštívil aj chorých, ktorý nechodia na 

prvý piatok je možnosť ich nahlásiť najneskôr do štvrtka  22. 3. 2018 v 

sakristii alebo prípadne telefonicky na mobil 0903 /207 137.  

 Veľkonočná sviatosť zmierenia v našej farnosti bude v sobotu 24. 3. 2018 

od 08 30 hod. Prídu kňazi z okolia, každý sa môže dobre vyspovedať. 

Povzbudzujem vás milý veriaci, aby ste si vykonali  dobrú svätú spoveď.   

 Na budúcu sobotu  v noci z 24. 3. 2018 na 25. 3. 2018 sa mení zimný čas na 

letný. O 02 00 hod stredoeurópskeho času sa hodiny  posúvajú  o hodinu 

dopredu t. j. na 03 00 hod. Nedeľné sv. omše budú slávené v novom letnom 

čase.   

 V sakristii si môžete vyzdvihnúť tlačivo s možnosťou darovať 2 % z dane 

Diecézny katechetický úrad, Nadácia kňazského seminára biskupa Jána 

Vojtaššáka Spišská katolícka charita. Okrem toho existujú aj iné 

kresťanské inštitúcie, ktoré sa o to uchádzajú o 2% dane: Spišská katolícka 

charita, TV LUX, Rádio LUMEN, Spolok sv. Vojtecha,  Komisia pre 

mládež Spišskej diecézy a iné.  
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 Občianske združenie Fórum života organizuje 18. ročník „ 25. marec - Deň 

počatého dieťaťa“, tento rok s mottom „Ďakujem, že som.“ Týmto 

podujatím si pripomíname, prejavujeme a šírime úctu k životu už od 

počatia. Každý z nás bol počatý, a preto je tento deň sviatkom každého z 

nás. Vyjadriť to môžeme nosením bielej stužky na odeve. Viac informácií 

nájdete na stránke www.25marec.sk 

 V týchto týždňoch si maturanti podávajú prihlášky na vysoké školy. Rektor 

katolíckej univerzity - Mons. Jozef Jarab a celé univerzitné spoločenstvo 

chce srdečne ponúknuť štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku. 

Bližšie informácie nájdete na plagáte  na výveske pri východe z kostola.  
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