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Výročie zvolenia Svätého Otca pápeža Františka (2013)
2. nedeľa v pôstnom období

UPRATOVANIE
… O upratovanie kostola na budúci týždeň prosíme skupinu p. Radenovej. (9. skupina)
INFORMÁCIE
… Dnes máme zbierku na charitu. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
… Dnes o 18:00 pozývame na spoločnú krížovú cestu.
… Jarné kántrové dni sú v stredu, piatok, sobotu. Záväzný je len jeden deň. Obsah jarných
kántrových dní: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
… Krížové cesty v našej farnosti budú: streda, piatok (pred sv. omšou o 17:15 hod.) a nedeľa
(počas spoločnej adorácie o 18:00 hod.) Prosíme tých, ktorí by sa chceli predmodlievať
krížové cesty, aby sa prihlásili v sakristii.
… Pozývame Vás na organizačné stretnutie ohľadne farských hodov dňa 18.3.2019 po
večernej 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 utorka. Začiatok kurzu je o 18:15 hod. Na kurz sa treba zaregistrovať prihláškou do

pondelka. Prihláška je vzadu na stolíkoch. Témy kurzu: adorácia, prosby, príhovory,
vytrvalosť, počúvanie, boj.

… Od 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:
§ 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.
… Dávame do pozornosti možnosť darovať 2% nášmu Občianskemu združeniu Dobrý pastier
alebo občianskemu združeniu PloDar. Je to nadácia, ktorá sa venuje prirodzenému
plánovaniu rodičovstva. Tlačivá sú na farskej stránke a pre fyzické osoby aj na stolíkoch v
kostole.
… Počas víkendu od 15. do 17. 3. 2019 bude chata v Oščadnici pre deti Základnej školy (1. až
9. ročník). Prihlásiť sa dá len cez internet na www.strom-cvc.sk a to do 10. 3. 2019. Viac
informácii nájdete na plagáte.

