
Farnosť Nanebovzatia Panny Márie – Podolínec 
LITURGICKÉ OZNAMY 

 
1. PÔSTNA NEDEĽA 2019 
 

Pondelok 11.3. Pondelok po 1. pôstnej nedeli 

 17:30 Za duše v očistci 
 

Utorok 12.3. Utorok po 1. pôstnej nedeli 

 17:30 Za deti a vnúčatá 
 

Streda 13.3. Streda po 1. pôstnej nedeli 

Detská sv. omša 17:30 + Štefan Kubis 
 

Štvrtok 14.3. Štvrtok po 1. pôstnej nedeli 

 17:30 + Rudolf Tokarčík 
 

Piatok 15.3. Piatok po 1. pôstnej nedeli 

 17:30 + Michal a Miroslav Kaprál 
 

Sobota 16.3. Sobota po 1. pôstnej nedeli 

 7:30 + Zdenko Duračinský 
 

Nedeľa 17.3. 2. PÔSTNA NEDEĽA 

 8:00 Na úmysel darcu 

 9:30 Za farníkov 

Kláštorný kostol 6:30 18:30 

 

 Pobožnosť krížovej cesty: dnes /nedeľu 10.3.2019/ o 14,00 hod. + reprodukovaná pôstna kázeň (P. 

Vojtech Kodet) 

          piatok o 17,00 hod. 

 V dnešný deň /nedeľu 10.3.2019/ sa v našich kostoloch koná jarná zbierka na charitu. Všetkým 

darcom Pán Boh zaplať! 

 Dnes /nedeľu 10.3.2019/ po pobožnosti krížovej cesty pozývam na stretnutie lektorov. Stretnutie sa 

uskutoční na fare. 

 V tomto týždni sú jarné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. 

Obsahom týchto dní je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnym. 

 Od pondelka sa budeme pred sv. omšou modliť Deviatnik k sv. Jozefovi. 

 V stredu je výročie zvolenia Svätého Otca pápeža Františka. Pamätajme na neho v modlitbách. 

 V stredu pred sv. omšou bude pobožnosť k Panne Márií – Ruži duchovnej. 

 Na budúcu nedeľu po 2. sv. omši pozývam na stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. 

 Vzadu sú tlačivá pre 2% z dane pre naše Občianske združenie Kunigunda. 

 Hnutie kresťanských rodín na Slovensku organizuje v termíne od 22. - 24. 3. 2019 v Centre 

Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi (pri Svätyni Božieho milosrdenstva) program pre 

manželské páry"Manželský návrat /Retorno/". Bližšie info na výveske. 
 Slovenská katolícka charita už po ôsmy raz spúšť celonárodnú zbierku Pôstna krabička pre Afriku. 

Vďaka nej rok čo rok úspešne financuje starostlivosť a vzdelávanie chudobných detí v subsaharskej Afrike. 

SKCH má v Afrike dva projekty, v štátoch Rwanda a Uganda. V obidvoch projektoch sú cieľovou 

skupinou pomoci deti, ktoré pochádzajú z nejakých znevýhodnených spoločenských štruktúr. Sú 

znevýhodnené chudobou alebo zdravotne, majú vírus HIV. Prostredníctvom financií vyzbieraných 

v Pôstnej krabičke pre Afriku, majú tieto deti zabezpečenú stravu, ubytovanie, podporu v škole, 

vzdelávanie a záujmovú činnosť. Krabičky sa nachádzajú vzadu na stolíku. Od zajtra si môžete stiahnuť 

aj aplikáciu Pôstna krabička pre Afriku. Hravou formou v nej môžete pomôcť deťom a mládeži v Ugande 

či Rwande a vidieť ako vyzerá bežný deň afrického dieťaťa v centrách, ktoré vedie SKCh. 


