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ÚMYSLY SV. OMŠÍ 

 

Po  17:30 + rodičia Vojtech a Aurélia, synovec Norbert   

Ut  6:30 + Gejza a Mária Chmeloví  

Str  17:30 + manžel Benedikt (5. výr.) 

Štv  17:30 + Mária a Štefan Prôčkoví  

Pia  Katedra sv. Petra, apoštola - sviatok 
6:30 Za všetkých chudobných, nezamestnaných a 

bezdomovcov 

17:30 + manžel Alexander 

So  
Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka - 
spomienka 

6:30 Aby sa Kristovo dielo vykúpenia naplnilo a čím viac 
ľudí spoznalo a prijalo jeho lásku. 

17:30 + matka Helena 

Ne 7. nedeľa v cezročnom období   

7:30 + Anton Kalužník, + Gizela a Izidor Túryoví, + Anna a 
František Schebsteinoví, + Lýdia a František 
Šovčíkoví 

9:00 Horný koniec:  Za farnosť 

10:30 + manžel Karol  

 
PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY  

1. Farská ofera. Dnes, na záver sv. omší je farská ofera. Ďakujeme všetkým darcom! 

2. 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.  

3. Pozvanie. Duchovná obnova pre bezdetné manželské páry v termíne 5. - 7. 4.2019 v Penzióne 

Zornička na Donovaloch. Bližšie informácie na plagáte na nástenke. 

4. Deň otvorených dverí. Piaristická spojená škola v Prievidzi pozýva na deň otvorených dverí 

1.3.2019, od 8:00. do 12:30 hod. Bližšie informácie na plagáte na nástenke. 

5. Slovo+. Na stolíku za lavicami sa nachádza ďalšie číslo novín Slovo+, tento krát na tému: 

Slobodní a sami, taktiež tam nájdete aj predchádzajúce na tému o Cirkvi. 

 

 

 

O Z N A M Y  
           RKC Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej v Handlovej 

 

18. 2. – 24. 2. 2019 
 

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
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