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LITURGICKÝ KALENDÁR
Streda

popolcová streda – pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu (požehnanie
popola a značenie popolom)
Pôst sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa
sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu
dňa. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života;
zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia 60. roku života.
Sv. omše ráno 6:30 a večerná sv. omša o 18:00.

Štvrtok

Kňazská rekolekcia vo farnosti Bytčica, spoločná sv. omša začne o 9:30 hod.

Nedeľa

1. nedeľa v pôstnom období (zbierka na charitu)

UPRATOVANIE
… O upratovanie kostola na budúci týždeň prosíme skupinu p. Takáčovej. (8. skupina)
INFORMÁCIE
… Dnes máme prvonedeľnú zbierku na potreby farnosti. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh
zaplať.
… Dnes o 18:00 pozývame na spoločnú farskú adoráciu – krížová cesta.
… Krížové cesty v našej farnosti budú: streda, piatok (pred sv. omšou) a nedeľa (počas
spoločnej adorácie o 18:00 hod.) Prosíme tých, ktorí by sa chceli predmodlievať krížové
cesty, aby sa prihlásili v sakristii.
… V utorok pozývame dôchodcov na rannú kávičku po rannej sv. omši.

… Pozývame všetky deti a rodičov na detské sv. omše, ktoré sa budú konať v našej farnosti cez

pôstne obdobie, každý utorok o 17:30 hod. Z tohto dôvodu nebudú bývať sv. omše v utorok
o 18:00 hod. Pred každou detskou sv. omšou bude bývať nácvik detského speváckeho zboru
o 16:30 hod. Milé deti, pozývame Vás zapojiť sa do detského zboru.

… Srdečne pozývame všetkých, ktorí sú zapojení do adorácie na modlitbový kurz, ktorý začne
od budúceho utorka. Na kurz sa treba zaregistrovať prihláškou, ktorá je vzadu na stolíkoch.

Témy kurzu: adorácia, prosby, príhovory, vytrvalosť, počúvanie, boj. Kurz začína krátkym
občerstvením, pokračuje prednáškou, diskusiou a zakončí sa modlitbou.

… Od budúcej stredy, počas pôstu, ponúkame v našej farnosti miesto milosrdenstva. Je to čas,

kedy môžete využiť pozvanie na osobný duchovný rozhovor a duchovné vedenie. Kňaz

bude k dispozícii na osobný rozhovor od 14:00-15:00 hod. v spovednici, v kostole. Prosíme
o trpezlivosť, čas rozhovoru v spovednici môže trvať dlhšie. Čas na sv. spoveď využívajte
pred sv. omšou. Tento čas ponúkame len na duchovné vedenie.

… Milovaní bratia a sestry, ak má niekto túžbu pripojiť sa do spoločenstva, ktoré bude pomáhať
pri organizovaní adorácie. Prosíme, aby sa nahlásil u pána farára.
… Počas jarných prázdnin sú úradné hodiny v pondelok, stredu, piatok po večernej sv. omši.
… Uvoľnené termíny adorácie:
§ utorok (5.3. od 19:00 - 20:00),
§ pondelok (18.3. od 13:00 -14:00),
§ streda (20.3. od 14:00 -15:00).

… Pozývame Vás na púť do Čenstochovej – dňa 6.4.2019. Prihlasovanie v sakristii. Odchod
autobusu zo zástavky Smreková o 5:30 hod. Cena púte 22 eur.
… Púte do Medžugoria pripravujeme v termínoch 21.-27.7. 2019 a od 21.-27.9.2019. Cena púte
je 160 eur. V cene je zahrnutá doprava, poistenie, poplatky a polpenzia. Prihlásiť sa opäť
môžete v sakristii.
… Pozývame Vás na farskú dovolenku do Talianska, ktorá sa uskutoční od 13. do 20. júla 2019.
Na programe je: Večné mesto Rím a Južné Tirolsko s Dolomitmi. Bližšie info na nástenke.
Prihlasovanie je do pondelka.
… Dávame do pozornosti možnosť darovať 2% nášmu Občianskemu združeniu Dobrý pastier
alebo občianskemu združenie PloDar. Je to nadácia, ktorá sa venuje prirodzenému
plánovaniu rodičovstva. Tlačivá sú na farskej stránke a pre fyzické osoby aj na stolíkoch v
kostole.

