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Oznamy na 8. nedeľu v Období „CEZ ROK“ 
 
Liturgický kalendár: 
 

Utorok 4.3.2014 Sv. Kazimíra Spomienka 

Streda 5.3.2014 POPOLCOVÁ STREDA  

Piatok 7.3.2014 Sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc Ľub. spomienka 

Sobota 8.3.2014 Sv. Jána z Boha, rehoľníka Ľub. spomienka 

Nedeľa 9.3.2014 1. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ  

Pôstne obdobie 
Popolcovou stredou začína pôstne obdobie – čas našej osobnej prípravy na prežívanie daru vykúpenia 
utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním nášho Pána Ježiša Krista. 
Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu. Zákon zdržiavania sa 
mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života; zákon pôstu (prísny) však zaväzuje všetkých 
plnoletých (myslí sa od 18 r.) až do začatia šesťdesiateho roka života. Prísny pôst znamená iba raz do 
dňa sa do sýtosti najesť. Na raňajky a večeru možno niečo zjesť. Chorí tiež majú oslobodenie. 
Svätú omšu o 18.00 bude celebrovať diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. 
Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista 
Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné 
odpustky. 
Pôst so Svätým Otcom Františkom 
Od 4. marca do 21. apríla 2014 (Veľkonočný pondelok) budú môcť záujemcovia získať každý deň na 
e-mail myšlienku od Svätého Otca Františka. Myšlienky pochádzajú z jeho pôstnych homílii, 
príhovorov a posolstiev. Cieľom aktivity je pomôcť duchovne sa pripraviť na vzkriesenie Krista.  
Záujemcovia sa môžu on-line prihlásiť na stránke post.kbs.sk.  
Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou či pôstom. 
Prvý piatok 
V týždni je prvý piatok v mesiaci. Prvopiatková pobožnosť bude ráno v závere svätých omší a večer na 
ukončenie adorácie. 
Katechéza 
V nedeľu 9. marca vás po prvej svätej omši o 8.50 hod. pozývame do Máriinej školy  treťou 
katechézou, ktorá má názov: Anjel od nej odišiel. 
Stretnutie prvoprijímajúcich 
V nedeľu 9. marca počas svätej omše o 9.30 a po nej bude stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na Prvé 
sväté prijímanie. Prosíme, aby ste im nechali voľné lavice, ktoré budú pre nich a ich rodičov 
rezervované. 
Svetový deň modlitieb 
Pozývame vás na ekumenické modlitbové stretnutie Svetový deň modlitieb, ktoré sa uskutoční 7. 
marca 2014 o 17.30 hod. v kostole sv. Michala Archanjela na Fončorde. Modlitby ako aj finančná 
zbierka sú tento rok zamerané na sociálnu, medicínsku, vzdelávaciu a výchovnú pomoc v Egypte. 
Zbierka na Charitu 
Budúcu nedeľu je celoslovenská zbierka na Charitu. Za vaše dary už dopredu vyslovujeme úprimné 
Pán Boh zaplať. 
Upratovanie kostola 
Pozývame vás – s prosbou o pomoc – na upratovanie kostola, ktoré bude vo štvrtok po večernej svätej 
omši. 


