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                         Oznamy – 3.pôstna nedeľa B  2021    

Pondelok   8.3.  pondelok po 3.pôstnej nedeli 

Utorok        9.3.  utorok po 3.pôstnej nedeli 

Streda      10.3.  streda po 3.pôstnej nedeli 

Štvrtok      11.3.  štvrtok po 3.pôstnej nedeli  

Piatok       12.3.  piatok po 3.pôstnej nedeli – o 17:00 online krížová cesta z nášho kostolíka  

Sobota      13.3.  sobota po 3.pôstnej nedeli 

Nedeľa     14.3.      4.pôstna nedeľa 

 

Úmysly svätých omší 

Pondelok          

Utorok     18:00  +z rodiny Oršákovej a Srokovej 

Streda      18:00  +Stanislava 

Štvrtok   18:00  +rodičov Vladimíra, Angelu a ich mamu 

Piatok    18:00  +otca Michala 

 Sobota    8:00  za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Magdušku s rodinou 

  Nedeľa 

      14.3.        

   8:00 

 10:00 

 

 

 

  

 za Božie požehnanie a dary Svätého Ducha pre švagrinú Terezku 

 za farnosť a jej dobrodincov  

   
❖ Príspevky na kostol a činnosť farnosti: Slov. sporiteľňa IBAN: SK79 0900 0000 0003 0560 8236. 
❖ Nové Katolícke novíny, Rebrík, Slovo medzi nami, Duchovný pohľad – v OTVORENEJ  predsieni a 

farský i manželský kalendár – po zazvonení si môžete prevziať pri prechádzke do prírody. 
❖ Záujemcovia o online krížovú cestu v piatky pôstneho obdobia cez aplikáciu Zoom, môžete sa 

prihlásiť o sprostredkovanie prístupu a aj sa aktívne zapojiť na mail. adrese: jminarov@gmail.com 
❖ Srdečne Vás všetkých pozdravujem a veľmi pekne ďakujem všetkým za Vašu podporu a pomoc 

ľudskú, duchovnú i materiálnu.  Vďaka Bohu a Vám sa mi vodí dobre a tiež aj fungovanie nášho 
kostolíka s farou je zabezpečené i keď ho nemôžeme teraz spoločne využívať. Dá Boh, že sa 
dočkáme. Tí, ktorí by ste chceli darovať 2% z Vašich daní pre náš neziskový fond PODLAVICE 
RKC, nájdete tlačivo na našej webovej stránke. A chcem Vás ešte požiadať o pomoc pri vykonaní 
sčítania obyvateľstva Vašim staršim susedom a známym, ktorí nemajú možnosť alebo nevedia to 
urobiť elektronicky. Nehanbíme sa za svoju vieru a nebojme sa ju vyznať a priznať sa k Ježišovi, 
ktorý nikomu neublížil i keď sme rozkolísaní, máme pochybnosti či sklamaní z Boha alebo z 
kresťanov - cirkvi alebo unavení a už nevládzeme. 

❖ Sv. omša - 3.Pôstna nedeľa (7.3.2021 - 18:00) - YouTube  (skúsime online z nášho kostolíka)   
                                                                                                                          

 
                                                                                                                                       Juraj  Adamkovič, farár 
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mailto:jminarov@gmail.com
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