FARSKÉ

OZNAMY

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 11.2. 2018
Liturgický kalendár
10. 2. Streda
Popolcová streda – deň pokánia
Lovča
12. 2. Pondelok
13. 2. Utorok
14. 2. Streda
15. 2. Štvrtok
16. 2. Piatok
17. 2. Sobota
18. 2. Nedeľa

- 18.00 + Lýdia Bojová - mesačná
- 18.00 + Angela Kováčová - mesačná
- 18.00 + z rodiny Hrmovej a za Božiu pomoc (č.7)
- 7.00 na úmysel ordinára
- 18.00 + Jozef Oťapka a rodičia Ladislav a Filoména (č.204)
- 7.00 + Metod a rodičia z oboch strán (č.83)
- 10.00 + Anka Trubenová a Mária Trubenová (č.193)

Dolná Trnávka
14. 2. Streda
- 17.00 + manželia Ľudovít a Anna, dcéra Anna (č.108)
16. 2. Piatok
- 17.00 + Jozef Dekýš (č.96)
18. 2. Nedeľa
- 8.30 Za farníkov
●
●
●

●

Ostatné oznamy
V nedeľu bude po sv.omši v Lovči stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na
prvé sväté prijímanie.
V nedeľu bude zbierka na charitu.
Na popolcovú stredu, kedy začína pôstne obdobie je prísny pôst, tzn., že od 14r.
života je záväzné zdržať sa mäsitého pokrmu a od 18r. do 60r. života je možne len 3x
za deň jesť a z toho len raz dosýta.
V pôstnom období môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky:
kto si vykoná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami;
kto sa v piatok pomodlí po sv.prijímaní pre obrazom (krížom) Ježiša Krista
Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu; kto číta a rozjíma o umučení
a smrti nášho Pána Ježiša aspoň štvrť hodinu.



Lovča:
Krížová cesta bude bývať v piatok o 17.20H a v nedeľu o 15.00H.
V utorok počas sv.omše budem vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Podmienky:
sv.spoveď (do mesiaca), vek nad 65 rokov (mladší len v nebezpečnej chorobe).
Farský kostol v sobotu upratuje 5.skupina – Márie Kukučkovej (č.77).
Dnes je zbierka pre potreby farnosti.
Teraz bude stretnutie lektorov a tých, ktorí by mali záujem túto službu vykonávať.



Dolná Trnávka:
Krížová cesta bude bývať v piatok o 16.15H a v nedeľu o 15.00H.






Len vtedy sa nám dobre darí, keď nesieme dobre svoj kríž.
Sv.Ján Maria Vianney

(35)

