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LITURGICKÝ KALENDÁR 

          
19. 3. 2023 nedeľa 4. pôstna nedeľa (laetare) 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 17.30 MM sv. omša:  za + rodičov Kusých 
 utorok  07.00 MM sv. omša: za ZBP pre syna Jána 
 streda 17.30 MM sv. omša:  za ZBP pre Pavla 
 štvrtok 07.00 MM sv. omša: za + manžela Dušana a syna Dušana 
 piatok 17.00 MM krížová cesta 
   MM sv. omša: za + manžela Františka 
 sobota 07.00 MM sv. omša: za + rodičov a súrodencov Halčinovcov 

 nedeľa 06.30 MM sv. omša: za ZBP pre syna Jozefa 
  08.00 JK sv. omša:  
  10.30 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti 
  15.00 MM krížová cesta 

Pavlova Ves: štvrtok 16.00 JK sv. omša: za ZBP pre rodiny 
 nedeľa 09.15 MM sv. omša:  

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• Vo štvrtok vo farskom kostole o 17.15 budú mať prvoprijímajúce deti nácvik spevu. 
• V piatok sa o 17.00 hodine a v nedeľu o 15.00 hodine budeme spoločne modliť krížovú cestu. 

Za účasť na krížovej ceste je možné získať úplné odpustky. 
• Každý 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. 

• Počas pôstneho obdobia chceme uskutočniť v našej farnosti pôstnu aktivitu pre všetkých jej 
členov, od malých detí až po tých najstarších. V predsieni kostola je pripravená škatuľka, do 
ktorej budeme postupne dávať zápalky. Zápalka symbolizuje konkrétny skutok lásky voči Bohu 
a blížnemu, ktorý vykonáme počas pôstneho obdobia. Môže sa jednať o modlitbu, 
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sebazaprenie, účasť na svätej omši, krížovej ceste, pomoci blížnemu. Za každý takýto skutok 
jedna zápalka. Zápalkami ozdobíme pripravný kríž, ktorý ponesieme v sprievode počas 
krížovej cesty v Piatok utrpenia Pána. Na Veľkonočnú vigíliu vložíme do požehnaného ohňa 
kríž a všetky obetované zápalky, aby boli našim malým symbolom lásky ku Kristovi za jeho 
vykupiteľskú obetu. 

• Počas celého pôstneho obdobia môžeme vložiť do pripraveného košíka pred oltárom rôzne 
sladkosti a pochutiny,ktorých sa zriekneme kvôli pôstu a láske k Pánu Ježišovi.


