
 
 
    20.III.  N.      III. PÔSTNA NEDEĽA – ROK „C“  
                         +   Florián, manž. Júlia, dcéra, zať   ............................................................   8.00 
                         +   Za farské spoločenstvo   .......................................................................   10.00    
    21.III.  P.  +   Jozef, manž. Júlia, rodičia, syn, dcéra, zať, nevesta   ..........................   17.00 
    22.III.  U.  +  rodičia, zať   .........................................................................................   17.00 
    23.III.  S.  +   Margita – zádušná   ..............................................................................   17.00 
    24.III.  Š.  +   Vendelín, manž. Rozália, syn Gabriel, vnuk   .....................................   17.00 
    25.III.  P.      ZVESTOVANIE PÁNA – SLÁVNOSŤ  
                     +   Marián, rodičia   ...................................................................................   18.00 
    26.III.  S.  +   Zoltán   ...................................................................................................   9.00 
    27.III.  N.      IV. PÔSTNA NEDEĽA – ROK „C“                       
                     +   Za farské spoločenstvo   .........................................................................   8.00 
                     +   Veronika, manž. Ľudovít, zosnulá rodina   ..........................................   10.00 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 
           -      Príležitosť k sviatosti zmierenia:    - v prípade potreby kedykoľvek 
           -      Milodar na kostol venovali: Anita H., rodina H., rodina K., Ľudmila L.,  
                   rodina K., rodina M., rodina R., Anna S., rodina Sz.  Ďakujeme. 
           -      Dnes popoludní o 14.30 h je pobožnosť Krížovej cesty. 
           -      Info o rekonštrukcii elektrifikácie zvonov je priložené na nástenke. 
           -      Stretnutie birmovancov bude 26. marca 2022 o 18.00 h. 
           -      Slávnosť birmovania je plánovaná na 22. mája 2022 
           -       Dnes po sv. omši o 10.00 h stretnutie rodičov detí, ktoré pristúpia k 1. sv. prijímaniu.                                      
           -      Dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a vo sviatok už nie je v platnosti.  
                  Zaväzuje osobná účasť na bohoslužbe.  
           -      Sv. prijímanie podávané do ruky zostáva v platnosti. 
           -      Ďakujeme za upratanie kostola. 
           -      Budúci týždeň je zmena času. 
           -      Upratovanie kostola budúci týždeň – Robotnícka ul. 61 – 90    
           -      KBS pozýva na Národné stretnutie mládeže v dňoch 28.7. – 31.7.2022 

-  Info o novej synode môžete nájsť na www.synoda.sk   
 
 
                                      „Veľkým tajomstvom osobnej slobody je,  
                                        že aj Boh ju rešpektuje.  
                                        Boh chce moc nad stvoreniami  
                                        iba ako slobodný dar ich lásky.“ 
                                                             
                                                                                  Edith STEIN 
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