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Pondelok
Utorok 17.30 hod.

+Karol, +Veronika
Streda 7.30 hod.

+Jozef, +Mária

17.30 hod.
Za farnosť

Popolcová streda

Pôst a zdržovanie sa mä-
sitého pokrmu. Je to deň 
pokánia v celej Cirkvi.

Udeľovanie popola pri sv. 
omšiach.

Štvrtok 17.30 hod.
+Ondrej, +Mária 

Slyškovi
Piatok 17.30 hod.

+Ján, +Mária 
Baďurovi

Zbyňov
11.30 hod.

Sobota 7.30 hod.
Poďakovanie Pánu 

Bohu za dožité 70-tiny 
pre Jozefa

Nedeľa  9.00 hod.
Za farnosť

Zbyňov
7.30 hod.

prvá pôstna nedeľa

Modlitba počas noci za správne rozhodnutie pri Parlamentných voľbách 2020: rád by 
som pozval všetkých tých, ktorí sa chcú prísť modliť za vanutie Ducha Svätého, aby náš 
národ viedol v správnosti rozhodnutia pri voľbách. Po večernej sv. omši v piatok bude 
spoločná modlitba pred vystavenou Sv. oltárnou a potom počas celej noci bude otvore-
ný kostol, kde sa môžete prísť modliť v spoločenstvách, individuálne... Prosím tie spo-
ločenstvá, ktoré si chcú vziať nejaký konkrétny čas, aby to nahlásili do stredy. Vypro-
sujme pre Slovensko požehnanie a milosti, aby sme boli šťastní že žijeme v tomto štáte.



Prvá sv. spoveď pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov: ktorá bude vrámci prípravy na 
1. sv. prijímanie počas týždňa. Spovedám vo farskom kostole nasledovne: Streda - od 
15.00 hod. do večernej sv. omše, Piatok - od 16.00 hod. do večernej sv. omše. Deti pri-
chádzajú v sprievode svojich rodičov. Prosím rodičov, aby si s deťmi vykonali dobré 
spytovanie svedomia...

Sv. spoveď počas týždňa: okrem sv. spovede pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov spo-
vedám počas celého týždňa 1/2 hod. pred sv. omšou.

Pôstna krabička pre Afriku: aj počas tohoročného pôstneho obdobia je možné sa za-
pojiť do tejto akcie, ktorú pripravuje Charita. Vzadu na stolíku si môžete vziať obálku, 
v ktorej nájdete pokladničku, sprievodný list a poštovú poukážku. Počas celého pôstu 
všetkého čoho sa zrieknete v rodine vhadzujete do pokladničky a na konci pôstu zašlete 
na účet Charity.

Krížové cesty vo farnosti: 
Piatok -  od 1700 hod. - farský kostol
Nedeľa - od 1500 hod. - farský kostol
Na krížové cesty v piatok či nedeľu sa môžu prihlásiť spoločenstvá ako i jednotlivci, ktorí 
by sa chceli v mene ostatných pomodliť krížovú cestu. Za obvyklých podmienok je možné 
modlitbou krížovej cesty, kde sa aspoň jeden človek pohybuje po zastaveniach krížovej 
cesty, získať úplné odpustky.

Pravidelná farská ofera: je dnes. Všetkým úprimným darcom vyjadrujem veľké 
VĎAKA!

Celocirkevná zbierka na Charitu: bude na budúcu nedeľu. Všetkým úprimným dar-
com vyjadrujem veľké VĎAKA! 

úprimná vďaka všetkým, ktorí sa staráte o čistotu a výzdobu vo Farskom chráme a domov smútku!

Myšlienka nielen do týždňa:

Netvár sa zachmúrene a vážne. Pôst vystavený na obdiv nemá cenu. 
Sv. Bazil Veľký


