2. pôstna nedeľa - 8. marca 2020
V súvislosti so šírením koronavírusu: na základe odporúčania KBS sa budeme pri liturgii
zdržiavať znaku pokoja. Celé znenie odporúčania je k dispozícii na webovej stránke KBS.
V liturgickom týždni budeme sláviť 3. pôstnu nedeľu.
Detská sv. omša: bude v pondelok o 17.30.
Mariánske večeradlo: bude v piatok vo farskom kostole o 16.00.
Stretnutie birmovancov: bude v piatok o 18.30 vo farskom kostole.
Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):
Pondelok 6.30 za + Františku, Ondreja, Margitu a Ondreja
17.30 za + Alexandra a Irenu
6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Jozefa, Adrianu, Martina
Utorok
a členov ich rodín
17.30 za + Alžbetu, Jána, Štefániu a Pavla
6.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Máriu
Streda
17.30 za + Júliusa a Danku Zanglových
Štvrtok 6.30 za + Vladislava, Máriu, Petra a Zorana
17.30 na úmysel
6.30 za + Máriu, Štefana, Máriu, Boženu a Štefana
Piatok
17.30 na úmysel
Sobota 6.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre členov rodiny
Sobota: vigília z nede- 18.30 za + Evu, Viliama a Jána
le
3.
7.00 za Boží ľud
pôstna 8.30 za + Štefana, Annu, Veroniku, Ondreja, Evu, Jozefa a Veroniku
nedeľa 10.00 za + Annu a Jozefa Urbanových
18.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny Skorkovej,
za + Jozefa a členov rodiny Skorkovej
Spovedanie chorých k Veľkej noci: sa uskutoční vo Veľkom týždni, čo znamená od 6.
apríla. Prihlásiť ich je možné v sakristii do konca marca. Uveďte meno, priezvisko, telefónny
kontakt a presnú adresu. Chorých, ktorých spovedáme k 1. piatku, nenahlasujte.
Jarná zbierka na charitu: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať
charitné úsilie Cirkvi.
Zbierka na kostol: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.
Deň, čas a úmysel sv. omší vo filiálnom kostole:
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):
18.30
Pondelok
za + Ondreja a Evu
3. pôstna nede- 8.30
za + Jozefa, Máriu, Jána a Jozefa
ľa
Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 13 (v Streženiciach č. 7),
Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

