
FARSKÉ OZNAMY 5. FEBRUÁRA 2017

PIATA NEDEĽA VCEZROČNOM OBDOBÍ

PONDELOK Spomienka sv. Pavla Mikiho aspoločníkov, mučeníkov

PIATOK Spomienka Sv. Školastiky, panny



Dnes o15.00 bude modlitba posvätného ruženca

 Vo štvrtok sa v našej farnosti uskutoční stretnutie kňazov dekanátu - rekolekcia. Začne sa 
o 9:00 adoráciou a o 9:30 bude sv. omša. Srdečne pozývame.  

 V týždni od 13. do 19. februára začína Národný týždeň manželstva (www.ntm.sk). Je to 
celoslovenské podujatie a jeho cieľom je poukázať na hodnotu manželstva ako cieľavedome 
budovaného harmonického vzťahu muža a ženy. Mottom je: SPOLU NA CESTE! Celý týždeň 
budú prebiehať rôzne zaujímavé aktivity - prednášky, modlitby, adorácia, bowling, karneval 
a aj pozvánka na kurz Manželské večery. Príhovor v rámci štvrtkovej večernej sv. omše je 
určený nielen pre manželov, ale i rozvedených. Hosťom bude kňaz Matej Trizuliak, 
zodpovedný za projekt RozVEDENÍ k Bohu. Viac nájdete na plagáte na nástenke.

 Centrum pre rodinu v Nitre pozýva všetkých snúbencov, ktorí sa plánujú v blízkej alebo aj 
vzdialenejšej dobe sviatostne zosobášiť, na 8 večerový kurz Prípravy snúbencov. Prihlásiť 
sa môžete v priebehu nasledujúceho týždňa v pastoračnom centre farnosti Klokočina, kde 
aj kurz bude prebiehať vždy v piatok o 19:00 hod.. Začiatok kurzu je 10. februára 2017. 
Na kurze sa dozviete ako: efektívne komunikovať, zdieľať svoje pocity, plánovať si 
spoločný čas, prijímať rozdielnosti, riešiť konflikty a veľa ďalších dôležitých vecí 
potrebných pre budovanie šťastného manželstva. Príprava prebieha formou prednášok 
manželských párov a zdieľania sa vo dvojici.

 Vo Farnosti - Nitra Dolné mesto katechetisti neokatechumenátnej cesty pozývajú na 
katechézy pre dospelých a mládež. Tieto katechézy sa budú konať od 13.2. 2017 každý 
pondelok a štvrtok o 17.00 hod. na Základnej škole sv. Svorada a Benedikta, Farská 19. 
Všetci ste srdečne pozvaní. 

 Ďakujeme za upratovanie kostola skupine č. 2. a ochotným birmovancom a prosíme v tomto 
týždni skupinu č. 3.

Pochválený buď Ježiš Kristus!


