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LITURGICKÝ PROGRAM 
 

19.2.2018 
 

Pondelok 
6:30 

15:00 
18:00 

 
 
tretia bolesť a radosť sv. Jozefa 

 
20.2.2018 

 
Utorok 

6:30 
15:00 
18:00 

 
 
 

 
21.2.2018 

 
Streda 
kántry 

6:30 
15:00 
18:00 

 
od 15:30 tichá adorácia 
17:30 moderovaná adorácia 

 
22.2.2018 

Štvrtok 
Katedra 
sv. Petra 

6:30 
15:00 
18:00 

 
 
sv. omša za účasti detí 

 
23.2.2018 

 
Piatok 
kántry 

6:30 
15:00 
17:15 
18:00 

 
 
krížová cesta – birmovanci  
sv. omša za účasti mladých 

 
24.2.2018 

Sobota 
kántry 

6:30 
18:00 

 
 

 
 

25.2.2018 

 
Druhá  
pôstna 
nedeľa 

7:00 
8:00 
9:30 

11:00 
15:00 
18:00 

 
 
sv. omša pre rodiny s malými deťmi 
 
pôstna kázeň a krížová cesta  

 
Témy pôstnych kázní: 

1. pôstna nedeľa: Ústa plné klamstva 
2. pôstna nedeľa: Ústa plné zbytočných slov 
3. pôstna nedeľa: Ústa povolané prehovoriť 
4. pôstna nedeľa: Ústa plné lásky k blížnemu 
5. pôstna nedeľa: Ústa chváliace Boha 

FARSKÉ OZNAMY 
Ruženec sa predmodlieva 3. ruža.  

Na prvú pôstnu nedeľu je zbierka na charitu. To, čo sme ušetrili stredajším 
pôstom, môžeme venovať na pomoc núdznym.  

Na druhú pôstnu nedeľu 25.2. je zbierka na kostol zameraná  
na zabezpečenie vzduchotechniky v kostole. PBZ za vašu štedrosť 
a starostlivosť o Boží dom. 

Deti si pri vedľajšom kríži môžu prevziať Pôstny kalendár do každej rodiny. 
Za každú splnenú aktivitu budú deti na strom kríža pripínať listy 
prislúchajúcej farby podľa Pôstneho kalendára. 

Od prvej pôstnej nedele začíname vo farnosti večerný kurz pre manželov  
s názvom Manželstvo na dobrej ceste. Prosíme vás o modlitbové 
sprevádzanie účastníkov kurzu. 

Každý pondelok po Hromniciach až do sviatku sv. Jozefa slávime Sedem 
pondelkov sv. Jozefa venovaných úcte 7 bolestí a 7 radostí sv. Jozefa. 
V pondelok 19.2. o 18:00 bude táto pobožnosť venovaná tretej bolesti 
(obetovanie Pána) a radosti sv. Jozefa (Najsv. meno Ježiš). 

Streda, piatok a sobota sú jarné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich 
obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska 
k blížnym. Omšový formulár za odpustenie hriechov bude v stredu 
a v piatok za dar lásky. 

Každú stredu vás pozývame na biblický večer v pastoračnom centre 
venovaný Markovmu evanjeliu. Téma stretnutia 21.2. je: Nepochopený 
Mesiáš (Mk 6,6b – 8,26) a Ukrižovaný Mesiáš (Mk 8,27-9,1).  

Každý piatok po večernej omši od 2. marca vás pozývame do pastoračného 
centra na sériu prednášok na tému Psychológia odpustenia a zmierenia.  

O pomoc pri upratovaní v piatok večer prosíme sk. č. 7.  

V piatok 23.2. po večernej sv. omši pozývame rodičov birmovancov  
na stretnutie v pastoračnom centre.  

Každý piatok o 17:15 a v nedele o 15.00 vás počas Pôstu pozývame  
na pobožnosť krížovej cesty. 

http://www.svrodina.sk/


V nedeľu 18.2. sa krížovú cestu predmodlievajú manželia, v piatok 23.2. 
birmovanci a v nedeľu 25.2. členovia farských rád. Pred začiatkom 
pobožnosti si príďte do sakristie rozdeliť zamyslenia. 

Počas pôstneho obdobia prebieha v pastoračnom centre pečenie 
veľkonočných perníčkov. Pozývame vás každý deň po rannej sv. omši 
pripojiť sa k spoločnému dielu, či už dopoludnia alebo popoludní. 

Milodary na kostol: z krstu Oskara Bauera 100 € 

 

PÔSTNA SÚŤAŽ  

Pozývame celé rodiny zapojiť sa do biblickej súťaže počas Pôstu. 

Súťaž pozostáva zo šiestich kôl. Každé kolo má päť súťažných úloh, ktoré 
zverejníme postupne v každú pôstnu nedeľu. Zapojiť sa môžu celé rodiny 
alebo aj jednotlivci bez ohľadu na vek. Správne odpovede treba odovzdať 
napísané na papieri vždy do najbližšej nedele od zverejnenia úloh daného 
súťažného kola vložením do krabice s nápisom Pôstna súťaž.  
Na odovzdanom papieri uveďte meno, priezvisko, adresu a telefónny 
kontakt. Vaše odpovede budú vyhodnocované podľa správnosti odpovedí. 
Vyhráva súťažiaci s najväčším počtom získaných bodov. V prípade 
dosiahnutia rovnakého počtu bodov sa uskutoční žrebovanie výhercov.  

Súťažné úlohy vychádzajú z liturgických čítaní nasledujúcej nedele:    
Gn 22, 1-18 

Ž 116, 10-19 
Rim 8, 31-34 

Mk 9, 2-10 

1. Uveďte mená starozákonných postáv, ktoré sa spomínajú v liturgických 
čítaniach. 

2. Ako sa nazýva vrch, na ktorom sa Ježiš premenil? 
3. Čo si žiadal Boh od Abraháma a prečo? 
4. Aký je súvis medzi prvým a druhým čítaním? 
5. Napíšte riešenie tajničky ukrytej v osemsmerovke uvedenej na druhej 

strane infolistu. 


