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FARSKÉ OZNAMY –8. CEZROČNÁNEDEĽA –3.3.2019 
 

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

 

− V utorok o 17.15 bude v Pastoračnom centre stretnutie misijného klubu. 
− V stredu je deň pokánia v celej Cirkvi. Je to aj deň 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.   

− V sobotu po večernej sv. omši budúv kostolemodlitby za rodiny. 
− Slovenská katolícka charita ponúka Pôstnu krabičku pre Afriku. 

Prostredníctvom projektu pomôžete chudobným rodinám a deťom v Rwande 
a Ugande. Krabičky s inštrukciou sú pri východoch z kostola. 

− Zapojiť sa môžete aj do projektu Podeľme sa!, ktorý organizuje Katolícke hnutie 
žien Slovenska. Bližšie informácie sú na nástenkách.  

− Príprava a výdaj stravy počas víkendových dní môže byť skutkom charity, ktorý 
vykonáte v našej farnosti. Bližšie informácie sú na farskej webovej stránke.  

− Akcia Bojuj s nami proti duchovnému hladu je zas podporou masmediálnej 
evanjelizácie. Letáčiky nájdete pri východe z kostola.  

− Ekonomické oznamy:   
Zvonček: Farský kostol: 406,15€; Mariánsky kostol: 67,09€; 
Z úmyslov sv. omší: 20,-€. 
Na budúcu nedeľu sa pripojíme k celoslovenskej zbierke na charitu. Peniaze 
vyzbierané v našej farnosti (v celom dekanáte)sa použijú na chod našej farskej 
charity, domu sv. Vincenta na Košovskej ceste.   
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