
R Í M S K O K A T O L Í C K A  C I R K E V
FARNOSŤ ABRAHÁM

Abrahám 411, 925 45  Abrahám  ·  031 789 9435  ·  abraham@fara.sk

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Dnes bude predveľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia od ��.�� do ��.��. 
Predtým bude pobožnosť krížovej cesty o ��.��.

V pondelok pozývam birmovancov na večernú sv. omšu. Ďalšie stretnutie bude 
v sobotu o ��. hodine na fare. Účasť je potrebná.

V utorok po sv. omši bude stretnutie spevákov.

Chorých a nevládnych budem spovedať v stredu ��. marca predpoludním. 
Prosím, ak ste tak ešte neurobili, aby ste ich najneskôr dnes prihlásili v sakristii.

V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Pred ňou je stretnutie v kostole o ��.�� 
a o ��.�� pobožnosť krížovej cesty s rodinami.

V sobotu, okrem stretnutia birmovancov o ��. hodine, bude o ��.�� plánované 
stretnutie rodičov birmovancov.



Na budúcu nedeľu si posúvame čas o jednu hodinu dopredu (�:�� → �:��).

Pri hlavnej sv. omši budúcej nedele o ��.�� sa koná spomienka na Pánov vstup 
do Jeruzalema. Zhromaždíme sa medzi kostolom a farou, odkiaľ pôjdeme v sláv -
nostnej procesii s ratolesťami do kostola. Požehnanie prinesených ratolestí sa 
koná nato, aby sa niesli v procesii. Aj doma nám potom pripomínajú Kristovo 
víťazstvo, ktoré slávime procesiou.

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) vyhlásila na dnešnú nedeľu zbierku pre 
prenasledovaných kresťanov a utečencov. Motto tejto zbierky znie: Dajme ľuďom 
šancu žiť v krajine, v ktorej sa narodili. Ďakujem Vám za Váš príspevok.

Aj tento rok nám môžete darovať � � z Vašich daní, ktoré nám pomôžu uskutoč -
niť aktivity pre deti a mládež ako letný farský tábor. Vzadu v kostole nájdete 
informácie aj tlačivo, alebo tiež na abrahamcata.wbl.sk. Ďakujeme.

V tomto roku sa farský denný tábor uskutoční v týždni od �. do ��. augusta ����.

 

Kriste, náš život,
vo sviatosti krstu sme boli s tebou tajomne pochovaní a vzkriesení;
daj, aby sme dnes žili s tebou novým životom.

Pane, ty si robil dobre všetkým;
daj, nech sa aj my staráme o spoločné dobro všetkých.

Daj, aby sme svorne spolupracovali na budovaní pozemskej vlasti
a zároveň hľadali večnú vlasť v nebesiach.

Ježišu, lekár tela i duše, uzdrav rany nášho srdca,
aby sme s tvojou pomocou deň čo deň rástli vo svätosti.

Prosby z Liturgie hodín (Ranné chvály ��. �. ����)  |  Pane, stvor v nás nového ducha.
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Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Dnes bude predveľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia od ��.�� do ��.��. 
Predtým bude pobožnosť krížovej cesty o ��.��.

V pondelok pozývam birmovancov na večernú sv. omšu. Ďalšie stretnutie bude 
v sobotu o ��. hodine na fare. Účasť je potrebná.

Chorých a nevládnych budem spovedať v piatok ��. marca predpoludním. 
Prosím, ak ste tak ešte neurobili, aby ste ich najneskôr dnes prihlásili v sakristii.

V piatok bude pobožnosť krížovej cesty o ��.��.

V sobotu, okrem stretnutia birmovancov o ��. hodine, bude o ��.�� plánované 
stretnutie rodičov birmovancov.

Rovnako v sobotu o ��.�� bude spoločné jarné upratovanie k Veľkej noci. Pozý -
vame všetkých, ktorí sú ochotní pomôcť, hlavne mladé ženy a dievčatá a tie, 
ktoré sa nezúčastňujú pravidelného týždenného upratovania.

Na budúcu nedeľu si posúvame čas o jednu hodinu dopredu (�:�� → �:��).



Pri sv. omši budúcej nedele sa koná spomienka na Pánov vstup do Jeruzalema. 
Zhromaždíme sa pred domom smútku, odkiaľ pôjdeme v sláv nostnej procesii 
s ratolesťami do kostola. Požehnanie prinesených ratolestí sa koná nato, aby 
sa niesli v procesii. Aj doma nám potom pripomínajú Kristovo víťazstvo, ktoré 
slávime procesiou.

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) vyhlásila na dnešnú nedeľu zbierku pre 
prenasledovaných kresťanov a utečencov. Motto tejto zbierky znie: Dajme ľuďom 
šancu žiť v krajine, v ktorej sa narodili. Ďakujem Vám za Váš príspevok.

Aj tento rok nám môžete darovať � � z Vašich daní, ktoré nám pomôžu uskutoč -
niť aktivity pre deti a mládež ako letný farský tábor. Vzadu v kostole nájdete 
informácie aj tlačivo, alebo tiež na abrahamcata.wbl.sk. Ďakujeme.

V tomto roku sa farský denný tábor uskutoční v týždni od �. do ��. augusta ����.

 

Kriste, náš život,
vo sviatosti krstu sme boli s tebou tajomne pochovaní a vzkriesení;
daj, aby sme dnes žili s tebou novým životom.

Pane, ty si robil dobre všetkým;
daj, nech sa aj my staráme o spoločné dobro všetkých.

Daj, aby sme svorne spolupracovali na budovaní pozemskej vlasti
a zároveň hľadali večnú vlasť v nebesiach.

Ježišu, lekár tela i duše, uzdrav rany nášho srdca,
aby sme s tvojou pomocou deň čo deň rástli vo svätosti.

Prosby z Liturgie hodín (Ranné chvály ��. �. ����)  |  Pane, stvor v nás nového ducha.


