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RKC Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej v Handlovej

11. 2. – 17. 2. 2019

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Po

Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej –
ľub. spomienka

Ut
Str

17:30

+ manžel František

6:30
17:30

Za šťastný príchod syna
+ Margita a Rudolf Haragoví a + rodičia z oboch
strán
Za tešiteľky Božského Srdca
Poďakovanie za dožitých 50 rokov života pre dcéru
Andreu s prosbou za zdravie a BP do ďalších rokov
Za zdravie a BP pre rodinu
+ rodičia Jozef, Gabriela, brat Kamil
BP pre dcéru a za šťastný pôrod
Za farnosť
Horný koniec: + rodičia Anna a Jaroslav
Za zdravie a šťastný pôrod pre budúce matky

17:30
6:30

Štv
Pia
So
Ne

6. nedeľa v cezročnom období

17:30
6:30
17:30
7:30
9:00
10:30

PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY
1. Národný týždeň manželstva. Od dnešnej nedele, 10.2.2019 do budúcej nedele, 17.2.2019
prebieha na Slovensku ďalší ročník Národného týždňa manželstva. V rámci tohto týždňa je tu
pozvanie pre manželov, snúbencov a zaľúbené dvojice na stretnutie 14. 2. 2019 o 17:00 hod.
v Daddy´s Café (OD Šafrán) v Prievidzi. Bližšie informácie na plagáte.
2. Pomazanie chorých. Zajtra, v pondelok 11. 2. 2019, je Svetový deň chorých a súčasne aj
liturgická spomienka na Pannu Máriu Lurdskú. Pri sv. omši o 17.30 hod. budeme vysluhovať
sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť môžu prijať tí, ktorým sa zhoršil zdravotný stav, ale
aj tí, ktorí majú už vysoký vek a cítia vlastnú krehkosť a slabosť. Podmienkou je byť v stave
milosti posväcujúcej, teda bez ťažkého hriechu. Tí, ktorí prijali pomazanie pre niekoľkými
mesiacmi môžu znova, alebo sa niekomu zhoršil zdravotný stav, môže prijať znova túto
sviatosť.
3. Príprava na 1. sv. prijímanie. V piatok, 15.2.2019, o 18.30 hod. bude pokračovať príprava detí
na prvé sväté prijímanie. Účasť detí a aspoň jedného z rodičov je nutná!
4. Farská ofera. Budúcu nedeľu, 17.2.2019, bude na záver sv. omší farská ofera. Ďakujeme
všetkým darcom!
5. Príprava na sviatosť krstu pre dospelých a sviatosť birmovania. Tento rok začne v našej
farnosti príprava na krst pre dospelých a dospievajúcich a tiež príprava na sv. birmovania. Pre
tých, ktorí by mali záujem prihlásiť sa, môžu si vziať prihlášky buď v sakristií farského kostola
alebo na fare. Príprava bude prebiehať spoločne a bude trvať dva roky, stretnutia budú bývať
raz do mesiaca. Minimálny vek na prihlásenie sa na prípravu je 14 rokov. Bližšie informácie u o.
Petra, alebo o. Radovana.
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