
FARSKÉ OZNAMY 1. APRÍLA 2017  

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

 Dnes popoludní o15:00 bude vkostole pobožnosť Krížovej cesty a v piatok o17:45 hod.

 Vpondelok o19:00 bude vpastoračnom centre biblické stretnutie nad nedeľným evanjeliom. 
Srdečne pozývame.

 Vstredu po večernej sv. omši bude vkostole modlitba chvál za manželstva arodiny.

 Vo štvrtok bude adorácia spojená smodlitbou chvál. 

 Vtomto týždni je prvý piatok vmesiaci. Spovedať budeme každý deň ráno ivečer pred sv. 
omšou avo štvrtok od 15:00 avpiatok od 14:00 hod. V Párovských Hájoch budeme spovedať od 
17:00.

 Vsobotu 8.apríla. budeme počas rannej sv. omše udeľovať sviatosť pomazania chorých. 

 Vutorok 11. apríla budeme spovedať starých achorých, ktorí nevládzu prísť do kostola. Prosíme 
nahláste nám ich adresu vsakristii.  

 Na budúcu nedeľu je Kvetná nedeľa. Pri každej sv. omši budeme požehnávať ratolesti. V túto 
nedeľu býva spoločná Veľkonočná sv. spoveď vcelom Meste Nitra. Vnašom kostole začneme 
spovedať od 14.00 do večernej sv. omše. Spoveď vPárovských Hájoch bude od 10.00 do 11.00 hod. 
Na budúcunedeľu dopoludnia počas sv. omší nebudeme spovedať. Všetkých Vás 
povzbudzujeme kúčasti ksviatosti zmierenia, aby sme blížiacu sa Veľkú Noc, prežívali s čistým 
srdcom. Prosíme Vás nenechávajte si svätú spoveď na poslednú chvíľu!

 ZŠ sv. Gorazda pozýva všetkých budúcich prvákov, ktorí majú záujem navštevovať túto školu, 
spolu s ich rodičmi NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018, ktorý sa 
uskutoční 6. a 7. apríla 2017 od 8.00 hod. – 16.30 hod. 

 Centrum pre rodinu - Nitra pozýva všetkých ľudí dobrej vôle v nedeľu 9.4. na podujatie 
PODEĽME SA! do haly starého kostola na Klokočine, kde saod 10:00 do 18:00 hodinypodáva 
pôstna cesnačka a mastný chlieb s cibuľou.

     Podstatou podujatia je heslo: DELÍM sa, nedávam almužnu, ale to, čo si odopriem...
     Výťažok sa použije na výstavby centier pre ženy a deti v núdzi. Všetci ste srdečne vítaní!

 Ďakujeme za upratovanie kostola skupine č. 10. a ochotným birmovancom a prosíme v tomto 
týždni skupinu č. 1.

Pochválený buď Ježiš Kristus!


