
FARSKÉ OZNAMY 26. FEBRUÁRA 2017  

ÔSMA NEDEĽA VCEZROČNOM OBDOBÍ
 V 

stredu začína pôstne obdobie. Je popolcová streda. Sv. omše budú tu vkostole: ráno 6:30, 
dopoludnia o11:00 hod. pre žiakov cirkevnej školy. Popoludní o17:00 bude vpriamom 
prenose vTV Nitrička. Večer bude sv. omša o18:30. VPárovských Hájoch o18:00 hod. 
avPenzióne 9:30 hod. Pri každej  sv. omši budeme poznačení popolom na znak pokánia. 
Popolcová streda je deň pokánia vcelej Cirkvi. Vtento deň je prísny pôst azdržovanie sa 
mäsitého pokrmu.

 Cez pôstne obdobie bude bývať každý piatok pobožnosť krížovej cesty pred večernou 
svätou omšou o 1715 hod. Vnedeľu bude bývať Krížová cesta o15.00 hod. 

 Taktiež na Kalvárii bude vpôstnom období každú nedeľu o15.00 hod katechéza 
obolestiach Panny Márie apotom nasleduje Krížová cesta.

 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. VPárovských Hájoch bude sv. omša v 
piatok o18:00 hod. s možnosťou sv. zmierenia.

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

 Vo štvrtok bude adorácia spojená smodlitbou chvál. 


 Vsobotu po rannej sv. omši bude spoločná modlitba večeradla sPannou Máriou.

 V nedeľu vo sv. omši o 11:15 budeme udeľovať požehnanie matiek pred pôrodom, ktorý ich 
čaká vmarci.

 Budúca nedeľa je prvá pôstna, kedy býva zbierka na charitu. Vmene všetkých chudobných 
ďakuje katolícka charita.

 
 Farská púť do Talianska. 18.6. – 24.6. 2017. Ešte je zopár voľných miest. 

SanGiovanniRotondo, MontesanAngelo, Lanciano, Manoppello, Loreto, Bologna, 
MadonadellaCorona,Verona, operaNabucco
Cena púte: kompletná doprava, 5 x ubytovanie s polpenziou činí 370 eur. V cene nie je 
zahrnuté cestovné pripoistenie a tiež prípadné vstupy. Prihlásení záujemcovia nech uhradia 
zálohu 100 eur vkancelárii. Organizačné stretnutie spútnikmi, ktorí sa prihlásili na púť 
bude na budúcu nedeľu o14:00 na fare.

 Ďakujeme za upratovanie kostola skupine č. 5. a ochotným birmovancom a prosíme v tomto 
týždni skupinu č. 6.

Pochválený buď Ježiš Kristus!


