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TRETIA PÔSTNA NEDEĽA  
Prameň vody  prúdiacej do večného života 

 

 Liturgický prehľad čas  úmysel 
Pondelok 

13.3. Féria 17.o0 †Jozef a Rozália Šálka 

Utorok 

14.3. 
Féria 17.o0 †František a Irena 

Streda 

15.3. 
Féria 7.00 †Matej Paľa 

Štvrtok 

16.3. 
Féria 17.o0 †Agneša a Eugen Jašurka 

Piatok 

17.3. Féria              Sv. omša za účasti detí 17.o0 †Jozef a Veronika Motýľ 

Sobota 

18.3. 
Féria 7.30 ZBP pre deti a vnučky 

Nedeľa 
19.3. 

ŠTVRTÁ 

PÔSTNA NEDEĽA 

8.00 Boží ľud 

1o.o0 ZBP pre Máriu 
 

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

o upratovanie kostola skupina č. 15: Rudolf Šefčik, Stanislav Pačecha, Jozef Kovaľák, 

Rastislav Svorník, Štefan Šimaľa st. Pán Boh zaplať všetkým!  
2. Nedeľa radosti (Laetare). Od sobotných vešpier možno pri liturgických nedeľných 

sláveniach použiť ružovú farbu, ozdobiť oltár kvetmi a hrať na orgáne a iných hudobných 
nástrojoch.  

3. Pobožnosť krížovej cesty. Dnes, v nedeľu o 14.oo hod. sa muži pod vedením p. R. 
Fukasa za mužskú nábožnosť. 
V piatok 17. marca sa pomodlia matky a ženy pod vedením M. Bandíkovej za 
ženy, matky a dievčatá našej farnosti. V nedeľu sa pomodlím ja s deťmi za 
prvoprijímajúce deti. 
V piatok 24. marca sa pomodlia misijná rodina za misie a misionárov.  
V nedeľu 26. marca sa pomodlia členky ružencového spoločenstva za členov ruží.  
V piatok 31. marca sa pomodli Bratstvo Božského Srdca Ježišovho za odpustenie 
hriechov a na Palmovú nedeľu bude Krížová cesta hraná s deťmi. 

4. Sviečky (paškáliky). Kto má záujem, zapíšte sa do zoznamu, aby sme mohli objednať. 
Napíšte meno, číslo domu a počet sviec. Na sviečke je číslo. Dnes musíme zobrať 
zoznam. 

5. Stretnutie s lektormi, komentátormi a žalmistami. Prosím o stretnutie všetkých 
v nedeľu 19. marca po Krížovej ceste. 
 
 

Vyprosujem vám požehnaný pôstny čas. 
  

               Milan Ferenčík, farár                                                


