OZNAMY NA PRVÚ PÔSTNU NEDEĽU
KÁNTROVÉ DNI
V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú kántrové dni. Obsahom týchto dní je prosba
o odpustenie hriechov a vyprosovanie si daru lásky. Pre nás bude záväzný piatok.

KRÍŽOVÁ CESTA V PÔSTNOM OBDOBÍ
V pôstnom období sa modlíme krížovú cestu v piatok o 17.15 h a v nedeľu o 15.00 h. V piatok

po krížovej ceste začína hneď svätá omša bez homílie. Rozpis pobožností krížovej cesty si môžete
prečítať na nástenke.
Všetkých miništrantov, ktorí chcú miništrovať cez Veľkonočné sviatky, pozývame už dnešnú
nedeľu po krížovej ceste na prvý nácvik.

RANNÉ CHVÁLY NEOKATECHUMENÁTNEHO SPOLOČENSTVA
V našej farnosti sú dve spoločenstvá Neokatechumenátnej cesty. Prvé a najstaršie spoločenstvo

na Slovensku sa nachádza v etape, keď počas celého pôstneho obdobia, okrem soboty a nedele, každé
ráno o 5.45 h bude mať krásne spievané ranné chvály a posvätné čítanie. Z tohto dôvodu v pôste pred
rannou svätou omšou nebude ruženec. Všetci ste pozvaní na túto spoločnú modlitbu.

NOVÝ ROZDÁVATEĽ EUCHARISTIE
Otec biskup Mons. Tomáš Galis vymenoval pre našu farnosť ďalšieho mimoriadneho
rozdávateľa Eucharistie. Stal sa ním PhDr. Ján Danko. Do služby bude uvedený dnešnú nedeľu pri
sv. omši o 18.00 h.

SVÄTÁ OMŠA ZA ÚČASTI ZAČÍNAJÚCICH KŇAZOV
Vo štvrtok 14. marca budeme v našej farnosti celebrovať svätú omšu spolu s kňazmi Žilinskej
diecézy, ktorí budú u nás na formácii. O 16.30 h bude pre Neokatechumenátne spoločenstvá v KKD
liturgia zmierenia. Farskú adoráciu o 17.00 h budú viesť akolyti.

PREDKRSTNÉ SKRUTÍNIA KATECHUMENOV
Od budúcej soboty pri svätých omšiach o 18.00 h budú predkrstné skrutínia katechumenov.

BENEFIČNÝ KONCERT
Pozývame Vás na benefičný koncert na záchranu priekopského kostolíka „Stabat Mater“,
ktorý bude na budúcu nedeľu 17. marca po krížovej ceste v našom kostole o 16.00 h. Účinkovať bude
komorný zbor a orchester pod vedením Oľgy Cipciarovej a Maroša Kramára, sólo-soprán Janka
Šifrová, umelecké slovo má Jozef Šimonovič. Všetci ste srdečne pozvaní!

CESTA OBNOVY ŽIVOTA A VZŤAHOV
Biskupský úrad začína projekt dlhodobého rozvoja Žilinskej diecézy, do ktorého sa majú
zapojiť všetci veriaci. Miništranti Vám pri východe z kostola rozdajú letáčik s dotazníkom, ktorý
vyplnený prineste do sakristie.

ADORÁCIA RODÍN ZA RODINY
Drahé rodiny, pozývame Vás zapojiť sa do celoslovenskej štafetovej adorácie rodín za rodiny,
ku ktorej sa naša farnosť pridá 25. marca na sviatok Zvestovania Pána od 7.00 h do 18.00 h v našom
farskom kostole. Rodiny, ktoré sa chcú zapojiť v konkrétnu hodinu službou adorácie, sa môžu
v priebehu nasledujúceho týždňa zapísať do rozpisu pod chórom. Je potrebné uviesť telefonický
kontakt, aby sa s Vami mohli koordinátori akcie spojiť a poskytnúť Vám všetky potrebné inštrukcie.
Bližšie informácie nájdete na nástenke alebo u pani Terézii Goffovej a Zuzany Kötelešovej.

POZÝVAME VŠETKY DETI NA PÔSTNE BIBLICKÉ STRETKÁ
Pozývame všetky deti na pôstne biblické stretká, ktoré budú bývať v pôstne soboty o 15.00 h
v KKD. Dozvieme sa viac o pôste a čakajú Vás aj zaujímavé hry a aktivity. Tešia sa na Vás Vaši
animátori.

ZBIERKA NA CHARITU A POĎAKOVANIA
Dnešnú 1. pôstnu nedeľu je zbierka na Katolícku charitu. Za Vaše milodary Vám v mene tých,
o ktorých sa charita stará, vyslovujeme úprimné „Pán Boh zaplať“!
Ďakujeme aj tým, ktorí pravidelne prispievajú milodarom na farský účet.

Úmysly svätých omší vo farskom kostole
Od 10. 3. 2019 do 17. 3. 2019
Dátum

10. 3.
Nedeľa

11. 3.
Pondelok
12. 3.
Utorok
13. 3.
Streda
14. 3.
Štvrtok
15. 3.
Piatok
16. 3.
Sobota

17. 3.
Nedeľa

Úmysel

Hodina
7:30

† Ladislav Štrba

9:30

Za farnosť

11:00

† rod. Štekláčova

18:00

† Pavol Mažgut

6:30

† rod. Jurinova

18:00

† Ondrej, Vladimír, Katarína

6:30

† Mária Kubašová

18:00

† rod. Kvočkuliak

6:30

† Anton, Janka

18:00

Za Božie požehnanie pre Jozefa Majera (92. rokov života)

18:00

† starí a prastarí rodičia

6:30

Za Božie požehnanie a zdravie pre Margitu a deti s rodinami

18:00

Za Božie požehnanie pre rodinu Vladimíra

6:30

† Štefan, Žofia

18:00

Za zomrelých počas týždňa
+ Anton Komín

7:30

Za Božie požehnanie pre rod. Mikulovú

9:30

Za farnosť

11:00

Za Božie požehnanie pre Evu s rodinou

18:00

† Jozef Židek, Oľga Žideková

