
   

 RÍMSKO - KATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD 

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

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA  
Ježiš sa štyridsať dní postí a je spasený 

 

 Liturgický prehľad čas  úmysel 
Pondelok 

27.2. Féria 17.o0 ZBP pre celú rodinu 

Utorok 

28.2. 
Féria 17.o0 ZBP Annu (80 rokov života) 

Streda 

1.3. 
Féria 8.00 †Kalist Figura, kňaz 

Štvrtok 

2.3. 
Féria 17.o0 †Emília Tylková 

Piatok 

3.3. Féria 17.o0 ZBP pre rodinu Lieskovskú 

Sobota 

4.3. 
Féria 7.30 †Irena Marková 

Nedeľa 
5.3. 

DRUHÁ  

PÔSTNA NEDEĽA 

8.00 Boží ľud 

1o.o0 ZBP pre Veroniku Olesovú  
(90. rokov života) 

 

1. Upratovanie kostola. Ďakujem všetkým, ktorí upratujú a starajú sa o kostol. Prosím 

o upratovanie kostola skupina č. 13: Pavol Pačecha st., Martin Duda, Marián Korbeľ, 

Mária Chňapková, Miroslav Hlavatý. Pán Boh zaplať všetkým!  
2. Na 1. pôstnu nedeľu sa v našich kostoloch koná jarná zbierka na charitu. Spišský 

diecézny administrátor povzbudzuje veriacich ku Jarnej zbierke na Charitu. PBZ.  

3. Pobožnosť krížovej cesty. V piatok pred sv. omšou, sa pomodlím ja a MVSP, za 
nové duchovné povolania, kto sa chce pridať, sa môže. V nedeľu o 14.oo hod. sa 
modlia hasiči za bezpečnosť domova. 
V piatok 1o. marca sa pomodlia rodičia I. comm. za svätosť rodín. A v nedeľu muži 
pod vedením p. R. Fukasa za mužskú nábožnosť. 

4. Milodary. Ďakujem za milodary zo svadby a krstov. Úprimne Pán Boh zaplať! 
5. Sviečky (paškáliky). Kto má záujem, zapíšte sa do zoznamu, aby sme mohli objednať. 

Napíšte meno, číslo domu a počet sviec. Na sviečke je číslo. Zapisovať sa môžete dva 
týždne, potom musíme objednať v SSV. 

6. Prvý piatok v mesiaci. Sv. spoveď, pred večernými svätými omšami v utorok a vo 
štvrtok. Ku chorým pôjdem v piatok od 8.3o hod. Prosím nahlásiť. V piatok sa pomodlíme 
Korunku Božieho milosrdenstva o 15.oo hod. a vystavím Sv. Oltárnu ku adorácii do 
pobožnosti KC, potom bude požehnanie. Máme prázdniny ale pozývam detí k modlitbe. 

7. Drevo. Ďakujem chlapom pri spratávaní dreva. 
 

Vyprosujem vám požehnaný pôstny čas a jarné prázdniny. 

  
               Milan Ferenčík, farár                                                


