
 Minulotýždňová zbierka na charitu v našej farnosti činila 1001,- €. Úprimná vďaka za všetky milodary. 

 V utorok sa bude konať diecézny metodický deň pre katechétov. Z tohto dôvodu v utorok dopoludnia sv. 

omša bude až o 9.00 h.  

 V piatok 13. marca je siedme výročie zvolenia Sv. Otca Františka. Ako nás vždy on sám prosí  
o modlitbu, s osobitnou intenzitou sa modlime v tento deň za nášho pápeža. 

 ZŠ Š. Moysesa pozýva rodičov budúcich prvákov na deň otvorených dverí, ktorý bude v stredu 18. 
marca. Zápis do 1. ročníka bude 7. apríla. Bližšie informácie nájdete na výveske. 

 Na budúcu nedeľu bude sv. omša vysielaná slovenským rozhlasom (RTVS). Z tohto dôvodu sv. omša 

bude o 9.00 h. (nie o 9.30). Sv. omšu bude celebrovať Mons. Branislav Koppal, generálny vikár. 

 Odporúčanie predsedu KBS v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu: Veriacich, ktorí sa necítia 

dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav 

nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách: naopak, majú zodpovednosť voči 

ostatným, aby sa choroba nerozširovala. Z neúčasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok 

ospravedlňuje nielen fyzická, ale aj morálna nemožnosť. Fyzická nemožnosť je napríklad choroba: keď 

človek pociťuje príznaky ochorenia, treba jednoznačne zostať doma. Morálna nemožnosť je napríklad 

vtedy, keď niekto vo svedomí pociťuje, že účasť na svätej omši v danej situácii preňho môže znamenať 

ohrozenie života: objektívne môže ísť o starých a chronicky vážne chorých ľudí, o tých, čo sú po 

náročných operačných zákrokoch, o malé deti, o tehotné ženy, o ľudí, ktorí sa starajú o chorých, atď. V 

takýchto prípadoch môžu dané osoby zostať doma, a prenos svätej omše sledovať napríklad cez 

televízne či rozhlasové vysielanie. 

Veriacich prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych pracovníkov. 

Neprepadajme obavám, ale buďme príkladom zodpovedného postoja! 
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PONDELOK 
9. 3. 2020 

7.00  rodičia, starí rodičia a prastarí rodičia 

8.30  Margita a Imrich 

18.00  Imrich 

UTOROK 

10. 3. 2020   

7.00 Za zdravie, B. pomoc a dary Ducha Sv. pre Dadku s rodinou 

9.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Maroša a Ivetu s rodinami 

18.00  Juraj a Zuzana 

STREDA  
11. 3. 2020 

7.00  mama Emília a otec Pavol 

8.30  rodina Fekiačová 

18.00  rodičia Emília a Martin, dcéra Simonka a kamarátka Ivanka 

ŠTVRTOK  

12. 3. 2020 

7.00  Charlota 

8.30 Na úmysel celebranta 

18.00 LUMEN 

PIATOK 
13. 3. 2020   

7.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Gitku 

8.30  rodičia Marek a Emília, svokrovci Ján a Mária 

18.00 LUMEN 

SOBOTA 
14. 3. 2020 

7.00 Za zdravie a Božiu pomoc pri operácii pre Jozefa 

18.00 Na úmysel celebranta 

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA 
15. 3. 2020 

8.00 Pro populo 

9.00  Na úmysel celebranta 

18.00 Na úmysel celebranta 


