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FARSKÉ OZNAMY – 1. PÔSTNA NEDEĽA – 18. 2. 2018 
  

− Liturgický prehľad:   
• pondelok, utorok, streda, piatok a sobota: férie Pôstneho obdobia. 
• štvrtok: Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok  
• nedeľa: 2. pôstna. 

 

− V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie 
a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.  

− Svätý Otec vyhlásil piatok 23. 2. 2018 za Deň modlitby a pôstu za pokoj v Demokra-
tickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. K tejto iniciatíve sa môžu 
po-dľa pápeža Františka veriaci pripojiť "takými formami, aké budú považovať za 
vhodné".    

− Počas pôstneho obdobia sa v stredu a v piatok o 15.45 modlíme v kostole krížovú cestu. 
Na tejto pobožnosti sa môžete zúčastniť i v nedeľu o 15.00 v piaristickom kostole a vo 
štvrtok predpoludním na kalvárii v Solke (farnosť Nitrianske Pravno, doprava – autobus 
z AS o 7.35, nástupište č. 16). 

− V sobotu po sv. omši (cca 17.15) bude v kostole tichá adorácia.  
− V rámci pôstnych aktivít pomoci núdznym ponúkame i tieto možnosti: 

• Kampaň Pôstna krabička pre Afriku, organizovaná Slovenskou katolíckou 
charitou. Informácie sú na nástenke a webovej stránke charity, samotnú krabičku si 
môžete vyzdvihnúť pri východe z kostola.  

• Podujatie Podeľme sa, organizované Katolíckym hnutím žien Slovenska. Podstatou 
je dať biednym, čo si odoprieme. Bližšie informácie sú na nástenkách a webovej 
stránke ww.khzs.sk.  

• Nedeľné vydávanie stravy ľuďom bez domova a sociálne odkázaným v Dome sv. 
Vincenta na Košovskej ceste. Do tejto aktivity vkladáte svoj čas a ochotu, peniaze 
hradí charita. Informácie o voľných dátumoch sú na farskej webovej stránke, 
prihlásiť sa môžete u riaditeľa Milana Petráša – 0905 951 854.   

• Zapojenie sa do dnešnej charitnej zbierky, ktorá sa koná po celom Slovensku. 
Podľa súčasne platných pokynov v Banskobystrickej diecéze sa 90 % zbierky 
z nášho mesta a okolia vráti na účet našej farskej charity - Domu sv. Vincenta.  

− Obdarúvanie peniazmi bezdomovcov, či iných ľudí, ktorí žiadajú pomoc v priestoroch 
kostola alebo pred ním, nie je pomoc núdznym. Je to podľahnutie morálnemu 
vydieraniu. Odmietnutie nie je hriech. Hriechom je naša hlúposť, keď sa dáme nachytať. 
Väčšina peňažných darov totiž končí v nákupe alkoholu a cigariet. Ak chceme skutočne 
pomôcť, ponúknime charitný žetón, za ktorý dostanú jeden obed v Charite na Košovskej 
ceste. Žetóny sú stále k dispozícii v sakristii farského kostola.     

− Ekonomické oznamy:   
Zvonček: Farský kostol: 307,19 €;  
            Mariánsky kostol: 86,15 €; 



Z úmyslov sv. omší: 60.- €.              Vladimír Slovák, farár – 
dekan 

 


