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FARSKÉ OZNAMY – 6. CEZROČNÁ NEDEĽA – 11. 2. 2018 
  

− Liturgický prehľad:   
• streda: Popolcová streda. 
• štvrtok až sobota: férie pôstneho obdobia.  
• nedeľa: 1. pôstna. 

 

− V stredu vstúpime do Pôstneho obdobia dňom prísneho pôstu. Zdržiavanie sa 
mäsitého pokrmu (od 14 rokov) v tento deň nemožno nahradiť iným skutkom 
pokánia, výnimkou sú len zdravotné problémy. Dospelí (od 18 rokov) sa najedia 
dosýta len raz cez deň, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát 
v priebehu dňa. Bohoslužby budú ako zvyčajne cez týždeň, plus sv. omša 
v Mariánskom kostole o 17.00. Pri všetkých bude značenie popolom.   

− Počas pôstneho obdobia sa v stredu a piatok o 15.45 vo farskom kostole 
modlíme krížovú cestu. Výnimkou sú prvé piatky, kedy je adorácia.  
V piaristickom kostole je krížová cesta aj v nedeľu o 15.00 hod. 
Na kalvárii v Solke, farnosť Nitrianske Pravno, býva krížová cesta vo štvrtok 
predpoludním. Autobus odchádza o 7.35 z autobusovej stanice.   

− Od 12. do 18. februára prebieha na Slovensku Národný týždeň manželstva.  
V rámci našej farnosti si môžete obnoviť svoj manželský sľub v utorok pri sv. 
omši o 18.30 u piaristov.  
V Cigli je od pondelka do soboty sv. omša o 17.00 venovaná manželským témam.  

− V piatok bude v piaristickej spojenej škole Františka Hanáka Deň otvorených 
dverí. Bližšie informácie sú na nástenkách a na webovej stránke školy.   

− V sobotu po večernej sv. omši budú v kostole modlitby za uzdravenie. 
− Počas pôstneho obdobia organizuje naša farnosť Kurz lektorov. Pozývame 

všetkých súčasných čitateľov biblických textov pri bohoslužbách, ako aj všetkých 
nových záujemcov o túto službu. Bolo by dobré, keby sa tento tím omladil. Kurz 
prebehne v 6 stretnutiach, ktoré budú bývať v sobotu o 17.30. Začíname túto 
sobotu – 17. februára v Pastoračnom centre na fare. Bližšie informácie sú 
v časopise Bartolomej a na nástenkách.   

− Slovenská katolícka charita ponúka Pôstnu krabičku pre Afriku. 
Prostredníctvom projektu pomôžete chudobným rodinám a deťom v subsaharskej 
Afrike. Krabičky s inštrukciou sú pri východoch z kostola.  

− Ekonomické oznamy:   
Zvonček: Farský kostol: 395,05 €; Mariánsky kostol: 131,85 €; 
Z úmyslov sv. omší: 70,- €. 
Na budúcu nedeľu sa pripojíme k celoslovenskej zbierke na charitu.                 
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