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Liturgický kalendár:

Streda 1.3. POPOLCOVÁ STREDA

Sobota 4.3. sv. Kazimíra spomienka

Nedeľa 5.3. 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 cez deň 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.

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 večer po svätej omši.
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Život farnosti
Sviatostný život
Sviatosť manželstva si navzájom vyslúžili 25. februára 2017 Andrej 
Malík a Eva Ursínyová, Tomáš Filo a Petra Petrášová.

Obetovali ste
na kostol: novomanželia Malíkovci 80 eur;
na kvety: novomanželia Malíkovci 70 eur; 
       novomanželia Filovci 70 eur.

Nech vám to dobrý Boh štedro odmení v tom, čo od Neho najviac 
potrebujete!

Číslo farského účtu: IBAN: SK4809000000000433648697

Pozývame
POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY NA KALVÁRII
Bosí karmelitáni pozývajú na tradičné krížové cesty na urpínskej 
kalvárii. Budú sa konať každú pôstnu nedeľu o 14.30  hod. Hneď 
po krížovej ceste - okolo 15.30 hod. - bude nedeľná svätá omša. 
1. pôstna nedeľa (5. marca) - bosí karmelitáni;
2. pôstna nedeľa (12. marca) - farnosť Selce;
3. pôstna nedeľa (19. marca) - farnosť Fončorda;
4. pôstna nedeľa (26. marca) - farnosť Čerín;
5. pôstna nedeľa (2. apríla) - Mons. Marián Chovanec, diecézny 
      biskup a farnosť Katedrála;
Kvetná nedeľa (9. apríla) - farnosť Staré Hory;
Veľký piatok (14. apríla) - bosí karmelitáni.


