RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ VÝCHODNÁ
Východná 617, 032 32; www.farnostvychodna.sk
Tel.: +421 44/529 52 58, email: vychodna.fara@gmail.com

FARSKÉ OZNAMY – 1. 3. 2020 – 8. 3. 2020
Pondelok:
2. 3.

Féria
17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Anežku

Utorok:
3. 3.

Féria
8.00 + Peter Poliak

Streda:
4. 3.

Féria
17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Mariannu a Veroniku

Štvrtok:
5. 3.

Féria
17.00 + Marta

Piatok:
6. 3.

Féria, sv. omša za účastí detí
16.30 – Krížová cesta – modlia sa deti
17.00 + Ján, Anna, Peter Poliak
18.00 – Svetový deň modlitieb – kostol ECAV

Sobota:
7. 2.

Féria – po sv. omši adorácia
17.00 – za zdravie a Božie pož. pre všetkých slúžiacich vo farnosti

Nedeľa:
8. 3.

2. PÔSTNA NEDEĽA
9.30 – Krížová cesta – modlí sa 1. sk. Ružencového bratstva
10.00 – za veriacich farnosti

Príležitostné oznamy:
1. Zbierka na charitu z minulého týždňa bola 131,- EUR, z pohrebu Jolany Petrovičovej obetovala
na kostol rodina 50,- EUR a susedia 50,- EUR. Bohu známa obetovala na kostol 20,- EUR.
Srdečná vďaka a nech Vám Pán Boh štedro odmení a požehná.
2. Za upratanie kostola ďakujeme sk. č. 9.
3. Ďakujeme za zapojenie sa v modlitbách - 24 hodín za našu farnosť. Rozpis pôstu a modlitieb
na marec je v predsieni kostola.
4. Po sv. omši bude stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie.
5. V tomto týždni je prvý piatok ku chorým pôjdem v piatok ráno od 9.00, spovedať budem ako stále
30‘ pred sv. omšami.
6. Budúca nedeľa je prvá po prvom piatku v mesiaci. Výmena kartičiek Ružencového bratstva bude
v kostole po nedeľnej sv. omši.
7. Už deviatykrát prichádza Slovenská katolícka charita s ponukou spojiť prežívanie pôstneho obdobia
v rodinách a farnosti s podporou centier deti v Ugande a Rwande prostredníctvom kampane Pôstna
krabička pre Afriku. V predsieni sa nachádzajú krabičky, ktoré si môžete zobrať a jedna centrálna
je v kostole.
8. Od 24.7. do 31.7. ponúkame možnosť Pútnického zájazdu do Medjugoria. Cena zájazdu je 200,Eur. V cene je cesta, ubytovanie a raňajky a obedy. Záujemcovia, prosím o prihlásenie do 22.3.
v sakristii.

