
   RÍMSKO - KATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD 

  ČIMHOVÁ 7, 027 12 LIESEK,  tel. +421/43/538 4218 
       

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ                 

Malomocenstvo z neho zmizlo a bol čistý 
 

 Liturgický prehľad čas úmysel 

Pondelok 
15.2. 

Féria  Boží ľud (zo 24.1.) 

Utorok 
16.2. 

Féria  †Anna a Ján Belkotiek 

Streda 
17.2. Popolcová streda  

O pomoc proti pokušeniam 
Diabla 

Štvrtok 
18.2. 

Po Popolcovej strede  †Jolana a Pavol Hrubjak 

Piatok 
19.2. Po Popolcovej strede  †Veronika a Jozef Poláčik 

Sobota 
20.2. 

Po Popolcovej strede  
ZBP pre ženy modliace sa 
pobožnosti 

Nedeľa 
21.2. 

PRVÁ  
PÔSTNA NEDEĽA  Boží ľud 

 

1. Popolcová streda. V Popolcovú stredu je prísny pôst zdržovanie sa mäsitého pokrmu 
(dnes sa nenahradzuje zdržovanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia). Kánon 

1252 CIC stanovuje, kto má záväzne plniť pôstnu disciplínu: „Zákon zdržiavania sa mäsa 
zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých 
plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života“. 

2. Na 1. pôstnu nedeľu sa v našich kostoloch koná jarná zbierka na charitu.  

Môžete prispieť priamo na účet Charity: SK28 0200 0000 0000 2963 4592, VS: 412071813 
alebo do poštovej schránky na fare s označením: „Jarná zbierka na Charitu.“ 
Darcom milodarov vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať. 

Pôstna krabička. Je to už desiaty rok, čo Slovenská katolícka charita organizuje počas 
pôstneho obdobia zbierku Pôstna krabička, z ktorej sú podporované charitné diela v 
krajinách subsaharskej Afriky Rwanda a Uganda. Viac na www.postnakrabicka.sk 
 

Milí farníci, ak by ste chceli podporiť chod farnosti počas tohto obdobia, kedy farnosť 
nemá žiadne príjmy, prispieť a pomôcť, uvádzam číslo nášho farského účtu: Rímsko-
katolícky farský úrad: SK16 0900 0000 0000 5418 0326.  

Od začiatku kalendárneho roka ste prispeli ako na účet aj do schránky spolu 284€. 
Členky z Ruže Nepoškvrneného srdca Panny Márie, Anna Janigová venovali na kostol 150€. 
 

Na príhovor Panny Márie vám vyprosujem požehnané a pokojné jarné prázdniny! 
 

 

Milan Ferenčík 
 farár 


