
 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vrútky 

FARSKÉ OZNAMY NA 5. PÔSTNU NEDEĽU 

  (26.03.2023)  

 

• V piatok bude stretnutie prvoprijímajúcich detí v KKD už o 16:30. 

• Prosíme birmovancov, aby si prišli prevziať do sakristie kartičky. 

• Predstavenstvo Spolku katolíckeho kultúrneho domu zvoláva valné zhromaždenie členov 

SKKD na dnes 26.marca 2023 o 16-tej hodine v Katolíckom kultúrnom dome. Radi  

privítame aj nových členov -  môžu sa prihlásiť   pred začiatkom  valného zhromaždenia. 

• Prosíme o nahlásenie starých a chorých ľudí, ktorý by sa chceli vyspovedať pred 

sviatkami a my ich navštívime 31.3. v piatok doobeda. 

• Spoločná sv.spoveď v našom dekanáte nebude. Budeme spovedať počas týždňa pol 

hodinu pred sv.omšami. Bude možnosť sv.spovede aj v pondelok a utorok Veľkého 

týždňa od 17:00. 

• Pozývame vás na literárno- hudobné pásmo Uvažovanie nad Ježišovými siedmimi 

slovami na kríži, z úvah Karla Rahnera, ktoré sa uskutoční v našom kostole na Kvetnú 

Nedeľu dňa 2. apríla o 15:00 hod. Umelecké slovo známeho slovenského recitátora 

Štefana Bučku umocní prednes speváckeho a hudobného zoskupenia Misio z našej 

farnosti pod vedením Oľgy Cipciarovej a Maroša Kramára. Srdečne ste všetci pozvaní.  

 

DEŇ 

 
ČAS 

 
LITURGICKÝ 
KALENDÁR 

 
ÚMYSEL 

NEDEĽA 

7:30 

  5.PÔSTNA NEDEĽA 
   

+ Anton, Justína, Anton  

9:30 Za farnosť 

11:00 Poď. a prosba o B. pož. pre Annu ( 75.r života) 

18:00 + Rafaela  

PONDELOK 18:00  + Júlia  

UTOROK 
06:30:30 
18:00:00 

 
 + Ladislav, Ladislav, Mária, Anna, Jozef  
+ rodičia, + starí rodičia  

STREDA 
06:30 
18:00 

 
 Za B. pomoc v ťažkej chorobe pre Jakuba 
+ Milan, rodičia z oboch strán   

ŠTVRTOK 18:00  Na úmysel celebranta  

PIATOK 
06:30 
18:00 

 
 + Miroslav. Rodičia z oboch strán  
Za B. pomoc a trpezlivosť znášať chorobu pre 
Moniku 

SOBOTA 
06:30 
18:00 

 
 
Za zomrelých počas týždňa  

NEDEĽA 

7:30 
KVETNÁ NEDEĽA 

(NEDEĽA UTRPENIE PÁNA) 

   

Za B. pož. pre Evu a Ľuboša  

9:30 Za farnosť 

11:00 Za B. pož. pre vnúčatá a pravnúčatá  

18:00 + Jozef, Peter  



• Katolícka základná škola s materskou školou A. Bernoláka v Martine oznamuje, že zápis 

do 1. ročníka sa uskutoční 3. a 4. apríla 2023. Bližšie informácie ohľadom zápisu nájdu 

rodičia na stránke školy. 

• 25. marca sa začal 8. ročník projektu 9 mesiacov za život, ktorý prebieha v 38 mestách 

Slovenska až do 25. decembra. V rámci neho sa dobrovoľníci stretávajú na miestach, kde 

sa vykonávajú umelé potraty. Tu pokojnou modlitbovou prítomnosťou svedčia o 

hodnote ľudského života od počatia. Viac info na plagáte. 

• Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom na Blízkom 

východe. Vďaka za milodary. 


