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FARSKÉ OZNAMY 

4. PÔSTNA NEDEĽA - NEDEĽA RADOSTI (19.03.2023) 

1. LITURGICKÝ KALENDÁR                                                                                                                           SV. OMŠE 

2. PÔSTNA POLIEVKA, POĎAKOVANIE 
• Dnešnú NE sa opäť zapájame do charitatívnej akcie “Podeľme sa.” Po sv. omšiach v dopoludňajších hodinách budeme podávať 

pôstnu polievku. Viac informácií nájdete na plagáte vo výveske kostola. 
• Úprimne ďakujeme všetkým tým, ktorí v uplynulom týždni podporili náš farský chrám. Tento týždeň ste si kúpili 5 tehličiek a 5 

darcov prispelo na bankový účet farnosti. Štedrosť všetkých darcov nech odmení dobrotivý Pán Boh. 
• Dnešnú NE sa koná pravidelná marcová zbierka na náš chrám a potreby farnosti. Za vaše milodary úprimne Pán Boh zaplať! 
• KBS vyhlasuje na budúcu NE zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Viac informácií nájdete na 

plagáte vo výveske kostola a na stránke utecenci.kbs.sk. Za vaše milodary už vopred úprimne Pán Boh zaplať! 

3. PROGRAM NA PÔSTNE OBDOBIE, SPOVEĎ STARÝCH A CHORÝCH, SPOLOČNÁ SV. SPOVEĎ 
  Počas pôstneho obdobia vás pozývame na: 
• Pôstne zamyslenia pri ranných sv. omšiach na tému denného evanjelia a pôstneho času. 
• Vo ŠTV 23.03.2023 vás o 15:00 pozývame na Adoráciu Najsvätejšej Oltárnej sviatosti spojenú s modlitbou Korunky Božieho 

milosrdenstva a na sv. omšu s vešperami o 17:30. 
• V pôstne piatky vás pozývame o 16:45 na adoráciu kríža - zamýšľame sa nad utrpením Pána a adorujeme kríž - znak našej spásy 

až do večernej sv. omše. 
• Prosíme vás, aby ste nám v sakristii kostola alebo telefonicky počas úradných hodín do UT 28.03.2023 nahlásili mená a adresy 

starých a nevládnych farníkov, ktorí sa chcú pred sviatkami vyspovedať a prijať Eucharistiu. Navštívime ich v STR 29.03.2023 v 
dopoludňajších hodinách. 

• Spoločná sv. spoveď pred Veľkonou nocou bude v našej farnosti v UT 04.04.2023 v čase od 09:00 do 11:30 a popoludní od 
16:00 do 18:30. 

4. KRÍŽOVÁ CESTA RODÍN, RÔZNE, UPRATOVANIE KOSTOLA 
• V PIA 24.03.2023 na vigíliu slávnosti Zvestovania Pána pozývame všetky rodiny na večernú sv. omšu o 17:30 zameranú 

katechézou na rodinu. Po sv. omši budú mať rodiny spoločnú krížovú cestu, ktorá začne na terase pred kostolom a putovať 
budeme až ku kaplnke v Lesoparku Chrasť, kde bude zakončenie krížovej cesty. Prosíme vás, aby ste si priniesli reflexnú pásku, 
alebo oblečenie. Krížová cesta bude tématicky zameraná na rodiny. V prípade nepriaznivého počasia bude krížová cesta v kostole. 

• Rodičov prvoprijímajúcich detí prosíme, aby si prečítali dotazník, ktorý deti dostali na hodine NV. Informácie sú dostupné aj na 
webe našej farnosti v časti Prvé sv. prijímanie 2023. 

• GSF v Žiline pozýva na benefičný koncert, ktorý sa uskutoční v NE 26.03.23 o 15:00 v Aule gymnázia. Výťažok z koncertu bude 
venovaný zbierke diecéznej charity Moja almužna. Viac info nájdete na www.gsf.sk. 

• Slovenská katolícka charita nás pozýva zapojiť sa do projektu Pôstna krabička na podporu detí v Ugande a Rwande. Pôstnu 
krabičku si môžete vziať vzadu na stolíku. Viac informácií nájdete na plagáte vo výveske, alebo na www.postnakrabicka.sk. 

• Na budúci týždeň zo SO na NE sa mení čas. O 02:00 stredoeurópskeho času posúvame hodinky na 03:00 letného času, čo 
znamená, že budeme kratšie spať. 

• Prosíme, aby v nasledujúcom týždni pomohli pri upratovaní farníci zo skupiny č. 1, vedúca p. Duhárová. Upratovať sa bude v 
PO a PIA po večernej sv. omši. Vďaka za vašu ochotu pomôcť. Zároveň ďakujeme predchádzajúcej skupine za upratovanie.

PONDELOK 20.03.2023 SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE, slávnosť 06:30, 17:30

UTOROK 21.03.2023 Féria 06:30, 17:30

STREDA 22.03.2023 Féria 06:30, 17:30

ŠTVRTOK 23.03.2023 Féria 06:30, 17:30

PIATOK 24.03.2023 Féria 06:30, 17:30

SOBOTA 25.03.2023 ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť 06:30

NEDEĽA 26.03.2023 PIATA PÔSTNA NEDEĽA 08:00, 09:00 (Ce), 
09:30, 11:00, 19:00

!


