
 

 Dnes sa koná tradičná celoslovenská zbierka na charitu. Je to jeden z účinných spôsobov, ako 

pomôcť ľuďom v núdzi. Úprimná vďaka za všetky milodary. 

 V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni, obsahom ktorých je príprava na pokánie 

a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.  

 V tomto týždni máme prvý štvrtok a prvý piatok v mesiaci. Vo štvrtok dopoludnia po sv. omši 

o 8.30 h. sa bude konať pobožnosť za nové kňazské a rehoľné povolania. Odprosujúca 

prvopiatková pobožnosť bude v piatok po ranných sv. omšiach a tiež pred večernou sv. 

omšou o 17.30 h.  

 Vo štvrtok po večernej sv. omši o 18.40 h. bude opäť krátke stretnutie lektorov.  

 V piatok pri večernej sv. omši bude opäť stretnutie prvoprijímajúcich detí. 

 Počas pôstneho obdobia Bosí karmelitáni pozývajú na tradičné krížové cesty na urpínskej 

kalvárii. Budú sa konať každú pôstnu nedeľu o 14:30 h. Hneď po krížovej ceste - 

okolo 15:30 - bude nedeľná svätá omša. Viac podrobností na plagáte. Na modlitbu krížovej 

cesty sú dané za obvyklých podmienok úplné odpustky. 

 Takisto, veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období po prijímaní pomodlí pred obrazom Ježiša 

Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých 

podmienok úplné odpustky. 
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PONDELOK 
2. 3. 2020 

7.00  rodičia Augustín a Anna, súrodenci Jozef a Jaroslav 

8.30 Za obrátenie a uzdravenie krstných detí 

18.00 Za rodičov Jozefa a Johanu a za syna Jozefa 

UTOROK 

3. 3. 2020   

7.00  Vierka 

8.30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Sojkovú 

18.00  Lýdia, Dušan a rodičia 

STREDA  
4. 3. 2020 

7.00  rodičia Zlatka a Jozef, bratia Jozef a Ján 

8.30 Za uzdravenie vzťahov, sŕdc, myslí a citov 

18.00 Poďakovanie za 60 rokov života Igora 

ŠTVRTOK  

5. 3. 2020 

7.00  manžel Dušan 

8.30  rodičia Karol a Helena 

18.00 LUMEN 

PIATOK 
6. 3. 2020   

7.00 Poďakovanie za dožitých 50 rokov Vladimíra 

8.30  rodičia Ondrej a Anna a deti Vendelín a Gabriela 

18.00 LUMEN 

SOBOTA 
7. 3. 2020 

7.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Miška, Zuzku, Sofinku a Terezku 

18.00 Na úmysel celebranta 

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA 
8. 3. 2020 

8.00 Pro populo 

9.30  Na úmysel celebranta 

18.00 Na úmysel celebranta 


