LITURGICKÉ OZNAMY
PRVÁ PÔSTNA NEDE¼A - A

Pondelok a sobota: Férie po 1. pôstnej nedeli

Nede¾a: DRUHÁ PÔSTNA NEDE¼A - A

VEÈERADLO - pondelok o 15.00 hod. vo fare
* Dnes je JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU.
* Dnes popoludní o 15.00 hod. budeme ma pobonos k Najsvätejšiemu Srdcu Jeišovmu
pred vyloenou Oltárnou sviatosou s poehnaním. Srdeène na òu pozývam.
* V piatok o 17.15 hod. sa budeme spoloène modli kríovú cestu.
Spolu so mnou sa ju budú modli mui.
* Na budúcu nede¾u bude 2. nede¾a v mesiaci a my budeme ma
ZBIERKU PRE POTREBY KOSTOLA.
* Ako kadý rok aj v tomto roku je príleitos zrieknu sa urèitých vecí a ušetrené peniaze
obetova na akciu "Pôstna krabièka", ktorá je podporená aj biskupmi Slovenska. Kto by
sa chcel do nej zapoji, môe si vzia z lavièky obálku, kde je krabièka, DVD a informácie.
* V sobotu 18. marca Vás v prípade pekného poèasia srdeène pozývam na kríovú cestu
do Hliníka nad Hronom. Po nej by sme mali svätú omšu na Kalvárii. Išli by sme vlastnými
autami. Kto môe, vezme i tých, ktorí nemajú vlastný odvoz.
* Ïakujem všetkým, ktorí ste v tomto týdni pridali ruku k dielu i modlitby pri dotváraní
našej farnosti. Taktie ïakujem za vypísanie lístkov s prís¾ubom poskytnutia pôièky. Tých,
ktorí sú ochotní poskytnú pôièku, budeme oslovova a po tom, ako budeme ma všetky
potrebné doklady na realizáciu. Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení.
Tento týdeò upratuje 4. skupina p. Zacharovskej

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 6.3.2017 A 12.3.2017
Pondelok: - 18.00
Utorok: - 18.00
- 18.00
Streda:
Štvrtok: - 18.00
- 18.00
Piatok:
Sobota: - 7.30
NEDE¼A: - 8.00
- 10.00

† manel Ján, rodièia a súrodenci
† manel a za uzdravenie dcéry
† Frantiek Tóth
† manel Ján a za Boiu pomoc pre syna
† rodièia Ján a Mária
† manel Ján
Za farníkov
† otec Jozef a stará mama Helena

¼udovít Sobôtka,

farár

