Farské oznamy
Oslany
6. 3.
Nedeľa

8:30
10:00 L

za veriacich farnosti
+ Mária Svitková

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

7. 3.
Pondelok

18:00

+ Margita Poliaková

Féria

8. 3.
Utorok

7:00

na úmysel ordinára 9/20

Féria

9. 3.
Streda

18:00

+ Peter Krpelan

Féria

10. 3.
Štvrtok

18:00

+ Miroslav Brida

Féria

17:15

krížová cesta (lektori – ženy)

18:00

+ Štefánia Tomová

18:00

+ Pavel Sondor

8:30

za veriacich farnosti

15:00

krížová cesta

11. 3.
Piatok
12. 3.
Sobota
13. 3.
Nedeľa

Jarné kántry
Vigílna
DRUHÁ PÔSTNA
NEDEĽA

Lubianka
13. 3.
Nedeľa

10:00 L

+ Valéria Demeová a rodičia

DRUHÁ PÔSTNA
NEDEĽA

O upratovanie kostola prosíme rodiny z ulice Hviezdoslavova: Rosáková, Volfová, Hýroššová, Hajzerová,
Sunegová, Hámorová, Maceková, Beckertová, Gažiová, Mojžišová. Ďakujeme za vašu službu.
Dnes je zbierka na charitu.
V tomto týždni máme jarné kántrové dni. Pre nás bude záväzný piatok. Pôst a všetky iné formy pokánia v
tento deň obetujeme na dosiahnutie obsahu týchto kántrov: príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a
činorodá láska k blížnemu.
Kto by sa chcel zapojiť do humanitárnej zbierky pre našu Diecéznu charitu, ktorá bude distribuovaná
utečencov z Ukrajiny, môže tak urobiť ešte tento týždeň. Ohlásené veci môžete zaviesť na faru do
Partizánskeho v čase od 14:00-17:00 od pondelka do piatku. Kto nemá možnosť ísť do PE, nech prinesie
veci do našej kaplánky po sv. omši a ja ich v piatok zaveziem do PE. Toto ale treba vykonať najneskôr do
štvrtku.

Úprimné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť:
Tento týždeň obetovali: pre farnosť ruža p. Bošancovej 300€, bzna 20€, z krstu 50€.

Prosba o humanitárnu pomoc
Trvanlivé potraviny
Konzervy s mäsom, rybami, paštéty, strukoviny, instantné polievky,
džemy, káva, čaj, cukor, med, soľ, cestoviny, omáčky na cestoviny.
Potreby pre deti
detské príkrmy – sušené materské mlieko, detská výživa, krupica,
kaše,
papuče pre deti, pyžamá, kočíky.
Hygienické potreby
toaletný papier, dámske hygienické pomôcky (vložky, tampóny),
plienky (všetky veľkosti), vlhčené vreckovky, jednorazové holiace
strojčeky, pena na holenie, šampóny a sprchovacie gély, pracie
prostriedky, prostriedky na umývanie riadu, dezinfekcia.
Iné potreby
Teplé deky, spacie vaky,
lekárničky a zdravotnícky materiál na potrebu prvej pomoci,
papierové kuchynské utierky, odpadové vrecia (malé aj veľké) a
jednorazový riad vrátane tanierov/tácok.
Kde odovzdávať zmienené veci?
V rámci nášho dekanátu je zberným miestom:
- 7.3. - 11.3. v čase od 14:00-17:00 hod. bude zberným miestom
Farský úrad v Partizánskom.

