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                                      F A R S K É   O Z N A M Y 

                                       Od 2. 3. 2020 do 8. 3. 2020 
 

 

 

LITURGICKÝ  KALENDÁR  TÝŽDŇA  
 

NEDEĽA  DRUHÁ PÔSTNA         

 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB  A ÚMYSEL  SV. OMŠE 
 

2. 3. 2020  -  PONDELOK 18 00 † Vladimír  

3. 3. 2020  -  UTOROK 18 00 † Michal a Zuzana  

4. 3. 2020  -  STREDA 18 00 † Vladimír 
 

 

 

5. 3. 2020  -  ŠTVRTOK 
17 30 Eucharistická Adorácia   

18 00 † Vladimír 
 

 

 

6. 3. 2020  -  PIATOK 
17 30 Pobožnosť krížovej cesty 

18 00 † Vladimír 
 

 

 

7. 3. 2020  -  SOBOTA 
07 00 Fatimská pobožnosť  

08 00 † Vladimír 
 

 

 

8. 3. 2020  -  NEDEĽA 

08 30 Pobožnosť krížovej cesty 

09 00 Za veriacich 
 

 

 

 

,  I N É   O Z N A M Y   
, 

 Zvonček z minulej nedele bol  34, 60 €. Úprimné Pán Boh zaplať! 

 Dnes je zbierka na charitu. Zbierka bude použitá  na podporu a skvalitnenie  sociálnych 

a zdravotných služieb, ktoré poskytuje Spišská katolícka charita vo všetkých regiónoch 

Spišskej diecézy, kde charita pôsobí. Za vaše milodary vám vopred vyslovujem Pán Boh 

zaplať!  

 Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary vám vopred Pán 

Boh zaplať! 

 V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami 

 Sviatosť zmierenia pre chorých  budem vysluhovať v piatok  6. 3. 2020 od 09 00 hod 

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

katechetický úrad, Spišská Katolícka charita,  Združenie kňazov spišského biskupstva Unitas, 

Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská katolícka charita, Komisia 

pre mládež v Sp. diecéze. Okrem toho existujú aj iné kresťanské inštitúcie, ktoré sa o to 

uchádzajú o 2% dane: TV LUX, Rádio LUMEN, Spolok sv. Vojtecha a iné.  

 Počas pôstneho obdobia sa budeme modliť krížové cesty v kaplnke v piatok o 17 30 hod 

a v nedeľu pred sv. omšou o 08 30 hod. Za obvyklých podmienok môžeme získať úplné 

odpustky. 

 Komisia pre mládež v Spišskej diecézy a Diecézne centrum Premeny  Važec 

vás  pozývajú na pôstnu víkendovú púť mladých do Zabawy (Poľsko),  na miesto čistej 

lásky a obety bl. Karolíny Kozkownej. Táto púť  sa uskutoční od 13. 3. 2020 - 15. 3. 2020. 

Odchádzať  sa bude  v piatok 13. 3.2020  v popoludňajších hodinách a predpokladaný návrat 

je v nedeľu 15. 3. 2020 vo večerných hodinách. Púť je určená pre mladých vo veku 15 - 30 

rokov. Príspevok za tento víkend je 25 €. V cene je zahrnuté aj POISTNÉ za celý víkend. 

Registrácia  a všetky ostatné info nájdete na www. komisia.sk 

 V dňoch od 6. 3. 2020 - 8. 3. 2020 sa v našej farnosti bude konať  duchovná obnova svätých 

misií, ktoré bude organizovať otec misionár Palotín Leonard Lasoty.  

 Chcete aj vy zažiť silu živého spoločenstva? Zapojte sa do modlitby vo vysielaní 

internetového Rádia Mária. Viac informácií sa dozviete na internetovej stránke Rádia Mária 

alebo na telefónnom čísle 0917 186 155, kde si môžete objednať bezplatný dvojmesačník. 

mailto:vazec@kapitula.sk
http://mail01.tinyletterapp.com/komisia/p-stna-v-kendov-p-do-zabawy-v-po-sku-13-15-3-2020/16288642-www.komisia.sk/?c=35f28a4d-d3fc-49e9-8b88-edab8103306f
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 Srdečne chcem pozvať na zasadnutie členov farskej hospodárskej rady farnosti, ktoré sa 

uskutoční v piatok  6. 3. 2020 o 19 00 hod na farskom úrade. Hlavným bodom rokovania 

bude oprava strechy farskej budovy. Účasť všetkých členov je nutná! V prípade že sa  niektorí 

členovia nebudú môcť zúčastniť zasadnutia úctivo prosím, aby kontaktovali osobne  prípadne 

telefonicky.  

 Slovenská katolícka charita počas pôstneho obdobia organizuje už 9. 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. 
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