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Úmysly sv. omší 

 
Po  17:30 + Anna a Ján, + z rodiny 
Ut  6:30 Na úmysel: + Mária Ďuríková 

Str Popolcová streda  
6:30 Poďakovanie za dar rodiny 

16:00 Horný koniec:   
17:30 Za zdravie a BP pre Máriu s rodinou 

Štv  17:30 + manžel Alexander, brat Matej a otec Matej  

Pia      
6:30 Poďakovanie za dar rodiny 

17:30 + manžel Alexander, rodičia z oboch strán 

So   
6:30 Poďakovanie za dar rodiny 

17:30 + Ján Molnár (pohrebná) 

Ne  Prvá pôstna nedeľa  

7:30 Za členov ružencového bratstva 
9:00 Horný koniec:  Za farnosť 

10:30 Nová Lehota: + krstní rodičia Marta a Michal 
10:30  + Alžbeta a Emília Rumpové 

 
Príležitostné oznamy 

1. Farská ofera. Minulú nedeľu bola farská ofera pre potreby farnosti. Darovali ste 901,- EUR 

(farský kostol 756,- EUR; horný koniec 70,- EUR; Nová Lehota 75,- EUR). Ďakujeme všetkým 

darcom! 
2. Úvod do sveta Biblie. Dnes, o 18.00 hod., vás pozývame na stretnutie Úvod do sveta Biblie. 

Budeme rozprávať na tému Ako môžeme v biblickom príbehu, alebo v biblických príbehoch 

vnímať svoj vlastný životný príbeh... 
3. Popolcová streda a pôst. Tento týždeň začína 40 dňový pôst, ktorým sa v Cirkvi pripravujeme 

na slávenie Veľkonočných sviatkov. Pôst začína POPOLCOVOU STREDOU, ktorá je dňom 
pokánia v celej Cirkvi. V tento deň nás vo svedomí viaže prísny pôst, t.j. v tento deň je 

zdržiavanie sa od mäsitých pokrmov a len raz za deň je možné nasýtiť sa. Zákon zdržiavania 

sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dosiahli 14-ty rok života. Zákon pôstu (najesť sa dosýta len raz) 

zaväzuje od 18-teho do 60-teho roku života. Chorých a prípadne fyzicky ťažko pracujúcich 

neviaže zdržiavanie sa od jedla. Deti do 14-teho roku života neviaže pôst, ale v kresťanskej 

výchove je dobré aj deti viesť k pravému zmyslu pokánia. Počas sv. omši budeme na znak 

pokánia poznačení popolom. 

 

O Z N A M Y  
7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  

24. 2. – 1. 3. 2020 
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4. Pobožnosť krížovej cesty. Počas celého pôstneho obdobia sa v piatok večer namiesto 

adorácie budeme modliť pobožnosť krížovej cesty o 16:45 hod. Všetkých vás srdečne 

pozývame. 

5. Zbierka na charitu. Budúcu nedeľu, na Prvú pôstnu, bude na záver sv. omší tradičná zbierka 

na charitu vyhlásená Konferenciou biskupov Slovenska. Ak chcete, môžete prispieť na tento 

úmysel. 

6. Pôstna krabička 2020. Slovenská katolícka charita ponúka na pôst tzv. PÔSTNU KRABIČKU 

2020. Je to spôsob pôstnej zbierky, ktorý je určený na pomoc najmä chudobným a opusteným 

deťom v subsaharskej Afrike, osobitne Rwande a Ugande: za 10,-€ dostane 20 detí v Ugande 

teplý obed, za 20,-€ získa škôlkar v Rwande uniformu, za 100,-€ absolvuje mladý z Južného 

Sudánu mesiac odborného kurzu. Tento rok charite chce použiť vyzbierané financie na tieto 

projekty: Uganda: zakúpenie auta na rozvoz detí, nakoľko staré auto už dosluhuje a oprava je 

neekonomická, a získanie pozemku pod krajčírskou a stolárskou dielňou, ktorý je zatiaľ iba 

v prenájme. Rwanda: prevádzka Kultúrneho centra v rozšírenej kapacite 106 detí. Kto máte 

záujem, na stolíku za lavicami si môžete vziať jednu obálku. Bližšie informácie na 

www.postnakrabicka.sk  

7. Pôžička. Tento týždeň sa nám podarilo splatiť 2.000,- EUR z pôžičky od farnosti Prievidza-

Mesto. Zostáva niečo cez 13 tisíc eur. Ďakujeme všetkým darcom! 
8. Mužské stretko. Na popolcovú stredu pozývame mužov na mužské stretko, začiatok po sv. 

omši o 18.30 hod. 
9. Ponuka na pôst. Pre tých, ktorí túžia prežiť pôst inak a hľadajú možnosti, tak vám ponúkame 

pracovný zošit, zamyslenia na pôst: 40 DNÍ NA CESTE SVÄTOSTI. Je to uvažovanie nad 

dokumentom pápeža Františka o povolaní k svätosti v každodennom živote. V zošite je 

ponúknutý návod, ako s ním pracovať a prežiť celé pôstne obdobie až do štvrtku Veľkého 

týždňa. Tí, ktorí majú záujem, môžu si ho vziať na stolíku za lavicami. Ak chcete môžete 

prispieť na jeho tlač, ktorá je 1,50 EUR. Ďakujeme! 
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