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I. PÔSTNY TÝŽDEŇ  
7. – 13. marca 2022 

 
LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok  sv. Perpetua a Felicita, mučenice, spomienka   
 Utorok  sv. Ján z Boha, rehoľník, spomienka  
 Streda  sv. Františka Rímska, rehoľníčka, spomienka  
 Štvrtok  výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina, sviatok  
 Piatok  všedný pôstny deň 
 Sobota  všedný pôstny deň  
 Nedeľa  II. pôstna nedeľa  

BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 7. marca 18.00 + manžel Vladimír, rodičia a st. rodičia z oboch strán  

Utorok 8. marca 18.00 prosba o Božie požehnanie pre Miriam  

Streda 9. marca 18.00 + Anton Hurbanič, rodičia a st. rodičia z oboch strán  

Štvrtok 10. marca 18.00 na úmysel  

Piatok 11. marca 18.00 + Jozef a Anna Kovaľoví  

Sobota  12. marca   7.00 na úmysel 

Nedeľa 13. marca   7.00 
  8.30 
10.00 
19.30 

na úmysel  
na úmysel 
za farníkov – živý prenos cez YOU TUBE  
na úmysel 

II. pôstna nedeľa  

OZNAMY 

1. Prežívame obdobie Veľkého pôstu. Je to výborný čas 40-tich dní na naše vnútorné očistenie. 
Všetkým sa odporúča živšia a bohatšia účasť na sv. omšiach celého Pôstneho obdobia 
a pristúpiť ku svätej spovedi. V nej Pán Ježiš objíma svojim milosrdenstvom každého 
hriešnika a posilňuje ho svojim Duchom. Spovedáme vždy 30 min. pred každou sv. omšou.  

2. Pobožnosť krížovej cesty konáme takto: v piatky pred sv. omšou o 17.30 hod. a v nedele 
o 15.00 hod. Kto sa na nej zúčastní, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 
Prosím vás prichádzať včas a nevyrušovať svojim neskorým príchodom.  

3. Ďakujem pekne tým, ktorí ste včera prišli na brigádu na náš cintorín. Keďže však práce bolo 
naozaj veľa a stihli sme urobiť len polovicu cintorína, určite dáme šancu aj ďalším, aby ste sa 
zapojili a zídeme sa ešte raz. O nasledujúcom dátume brigády vás budeme včas informovať.  

4. Najbližšia predmanželská príprava sa u nás začne budúcu sobotu 12.3. o 10.00 na 
fare. Pozývam mladé páry včas a vo svetle viery sa prehĺbiť v dôležitých aspektoch 
spoločného manželského života.  
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