Farské oznamy
( Žitavany )

2. pôstna nedeľa

Liturgický kalendár:
Ne – 3. pôstna nedeľa

Sväté omše:

Pondelok – 18:00 - † Karol Gajdoš, manželka Helena, rodičia a deti
Utorok – 07:00 – † Mária, Zuzana, Anna, brat Ondrej a rodičia Chrenoví
Streda – 18:00 - † Margita
Štvrtok – 18:00 – za zdravie a Božie požehnanie
Piatok – 18:00 – za všetkých žijúcich ctiteľov Božského Srdca
Sobota – 08:00 – † Július Husár, dcéra Marta, pravnúčik Peter a starí r. z oboch
strán
Nedeľa – 08:00 – za dary Ducha Svätého pre maturantov
11:00 – za farníkov

Oznamy: Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti ul. Šimkova. Pán
Boh zaplať za vašu ochotu a službu.
Dnes o 14:30 hodine ste opäť pozvaní na pobožnosť Krížovej cesty.
Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Nakoľko o dva týždne začínajú spovede
pred Veľkou Nocou, budem k dispozícii len pol hodinu pred omšami. V piatok
budem spovedať nielen prvopiatkových. Ak chcete dať pred sviatkami vyspovedať
vašich nevládnych a chorých, zapíšte ich do štvrtku v zákrestii. Chorých budem
spovedať v piatok od 7 hodiny ráno.
V piatok je v našej dedine celodenná adorácia. Je to požehnaný čas pre celú
farnosť, preto by sme sa mali vedieť zastaviť a aspoň na chvíľu stráviť pred
sviatosťou oltárnou čas. Adorácia začne už ráno o 6:30 hodine a ukončená bude o
17:45 hodine požehnaním a potom bude svätá omša.
Minulú nedeľu bola zbierka na charitu. V celej farnosti sa vyzbieralo 776 eur.
Na budúcu nedeľu o 8 h bude svätá omša za maturantov. Pozývam študentov.
Aj tento rok počas letných prázdnin chceme usporiadať FARSKÝ LETNÝ
TÁBOR, ktorý bude od 9. júla do 13. júla 2018. Tábor sa bude konať v Starej
Bystrici. Je to na mieste, kde sme už nie raz boli. O deti sa bude starať 9 dospelých.
Tábora sa môžu zúčastniť deti, ktoré sú teraz prvákmi na ZŠ, až po žiakov, ktorí

končia tento rok 9 ročník. Cena tábora bude 80 eur a počet detí bude 37.
Preto si nenechávajte rozhodnutie na neskôr. Zápis bude už zajtra po večernej sv.
omši v PC. Tesne pred táborom vyhlásime deň, kedy sa tábor bude vyplácať a kedy
rodičia dostanú aj dôležité informácie.
Cez jarné prázdniny ideme s miništranti lyžovať. Dnes posielam info rodičom.

