
 
 
     27.II.  N.       VIII. NEDEĽA – ROK „C“  
                         +   Za farské spoločenstvo   .........................................................................   8.00 
                         +   Poďakovanie za dožitých 80 r. – p Helena F.   .....................................   10.00    
     28.II.  P.  +   Ľudovít, dcéra, zať, vnuk   ....................................................   17.00 
      1.III.  U.  +   Na úmysel p. arcibiskupa   ....................................................................   9.00 
      2.III.  S.       POPOLCOVÁ  STREDA – začiatok pôstneho obdobia 
                     +   Gašpar a Katarína, rodičia Sz. a L.   .....................................................   18.00  
      3.III.  Š.  +   Matej, zať a rodičia   .............................................................................   17.00 
      4.III.  P.  +   Za duše v očistci   .................................................................................   17.00 
      5.III.  S.  +   Mária – 1. výročie   .................................................................................   9.00 
      6.III.  N.       I. PÔSTNA NEDEĽA – ROK „C“                       
                     +   Za farské spoločenstvo   .........................................................................   8.00 
                     +   Peter a Michal   .....................................................................................   10.00 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 
           -      Príležitosť k sviatosti zmierenia:   streda  16.30 h, štvrtok 16.00 h, piatok 16.00 h. 
                                                      - v prípade potreby kedykoľvek 
           -      Milodar na kostol venovali: rodina K., Anna S. Ďakujeme. 
           -      Stretnutie birmovancov bude 12. marca 2022 o 18.00 h.                                       
           -      Na budúcu nedeľu je oznámená zbierka na Charitu, ďakujeme za podporu. 
           -      Pôstna disciplína. Kán.1252: Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí           
                  dovŕšili 14. rok života; zákon prísneho pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých  
                  (od 18 r.) až do začatia 60. roka života. Kán.1253: Na Popolcovú stredu a na  
                  Veľký piatok je povinnosť zdržiavať sa mäsitých pokrmov a dodržať prísny  
                   pôst. Prísny pôst znamená iba raz do dňa sa do sýtosti najesť. Celá pôstna  
                   doba je dobou pokánia, preto sa treba zdržiavať hlučných zábav. 
           -      Piatok pred sv. omšou je pobožnosť Krížovej cesty. 
           -      Ďakujeme za upratanie kostola, včera sa na to podujali: Anna Č.,  
                  Anna K., Helena K., páni K., Alžbeta S., Anna Sz. 
           -      Upratovanie kostola budúci týždeň – Rovná a Úzka ul.   
           -      KBS pozýva na Národné stretnutie mládeže v dňoch 28.7. – 31.7.2022 

-  Info o novej synode môžete nájsť na www.synoda.sk   
 
 
 
                                                                             „Pôst je obdobie, 
                                                       ktoré predchádza a pripravuje 
                                                                      slávenie Veľkej noci.  
                           Je časom počúvania Božieho slova a obrátenia,  
                                                           prípravy a pamiatky na krst,  
                                                       zmierenia s Bohom a s bratmi,  
                        častješieho oddávania sa kresťasnkému pokániu,  
                                                            modlitbe, pôstu a alžmužne.”  
                                                             
                                                            Direktórium o liturgii, SSV 
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