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FARSKÉ OZNAMY
6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
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Sobota
18.2.2018

Nedeľa

11. 2. 2018 - 18. 2. 2018
Za zdravie, posilu a Božiu pomoc v chorobe
+ Jozef Púčik ml.
Za farnosť
6. nedeľa v cezročnom období
+ rodičia Pavol a Helena a syn Jozef
Féria
+ Katarína Dobšovičová (ročná)
Féria
Tichá adorácia za manželov a rodiny
+ Stanislav Púčik a rodičia z oboch strán
Za manželov
Popolcová streda
začiatok pôstneho obdobia - deň prísneho pôstu
+ rodičia Antónia a Stanislav Minárikoví a Katarína a Jozef
Krasňanskí
Féria
Krížová cesta za manželov
+ manžel František Held a rodičia z oboch strán a Júlia
Mruškovičová
Féria
+ Mária a Vilma a rodičia Hrdlovičoví
Ľubovoľná spomienka Siedmych svätých zakladateľov Rehole
služobníkov Panny Márie
+ Alojz a Mária Miklovičoví a syn Alojz
+ Ján a Jozefína Lintneroví a syn Ladislav
Za farnosť
Krížová cesta za rodiny
Krížová cesta za rodiny
Prvá pôstna nedeľa

Svetový deň chorých
Dnes si pripomíname XXVI. svetový deň chorých. Všetci sme pozvaní pamätať na chorých, ktorí
žijú v našej blízkosti a preukazovať im lásku v podobe starostlivosti o ich telesné i duchovné dobro.
Deň prísneho pôstu
V stredu je deň prísneho pôstu. To zaväzuje všetkých:
od 14. roku života až do smrti nejesť mäso
od 18. roku života až do 60. roku života hladový pôst (1x sa možno najesť do sýta,
2x si možno niečo zajesť)
Začiatok pôstu
V stredu začíname pôst a preto v stredu budem informovať deti a mládež o tom, čo budeme cez pôst
robiť, aby sme sa lepšie pripravili na Veľkú Noc.
Zbierka na charitu
Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu. Za všetky milodary už vopred vyslovujem úprimné
Pán Boh zaplať.

Národný týždeň manželstva
Tento týždeň máme národný týždeň manželstva. Tento rok budeme mať prednášky pre snúbencov,
manželov a dospelých v pondelok až v sobotu o 18.15 hod (okrem stredy a piatku) a v nedeľu
o 16.00 hod.
Modlitby matiek a rodín
Tento týždeň v našej farnosti nebudú žiadne modlitby matiek, ani modlitby rodín, ale treba prísť
a zapojiť sa do národného týždňa manželstiev.
Príprava na prvé sv. prijímanie
Povinné sv. omše pre prvoprijímajúce deti tento týždeň budú v stredu a v nedeľu.
Upratovanie kostola
Viola Sedláčková
Oľga Chládeková
Elena Mosoriaková
Terézia Karnoková
Edita Plančíková
Helena Juráčková

