
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

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

 

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu 

Poriadok bohoslužieb a oznamy 

na Prvú pôstnu nedeľu 

10.-17.3.2019 

 
PONDELOK  11.3. 

18:00 
Féria 

+ Jaroslav, Milan a rodičia z oboch strán 

UTOROK       12.3. Féria                                                                                                
STREDA        13.3. 

18:00 
Jarné kántrové dni – Za odpustenie hriechov                          I H 17:00 

+ Ján Lovecký a syn Jozef 

ŠTVRTOK      14.3. Féria                                                                                                 I H 18:00 
PIATOK         15.3. 

18:00 
Féria 

+ Pavol a Blandína Kopáčikoví, rodičia a súrodenci 
SOBOTA       16.3. 

18:00 
Féria 

+ Ján a Mária Klementoví, súrodenci, rod. z o. s. a syn Vladimír 

NEDEĽA        17.3. 

10:30 
DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA                                                            I H   9:00 

Za veriacich farnosti 

 

Dnes je jarná zbierka na charitu. 

 

Na budúci týždeň sú jarné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba 

jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia 

a činorodá láska k blížnemu. 

 

Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude bývať v piatok pred svätou 

omšou a v nedeľu o 15:00. Účasťou na nej možno získať za obvyklých 

podmienok úplné odpustky. 

 

V nedeľu 10.3. začína deviatnik k svätému Jozefovi. Modlí sa pred svätou 

omšou alebo o 17:30. 



 

Aj tento rok sa môžete zapojiť do projektu Slovenskej katolíckej charity Pôstna 

krabička. Krabičku si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole, umiestniť doma na 

viditeľné miesto a počas pôstu do nej vkladať svoje dary, ktoré budú použité na 

pomoc deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. Na konci pôstu ich 

pošlete na charitu spôsobom uvedeným na krabičke a v letáku. 

 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského 

v Bratislave ponúka v akademickom roku 2019/2020 magisterské štúdium 

katolíckej teológie dennou formou. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2019. 

Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke 

fakulty: www.frcth.uniba.sk. 

 

Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Potrebné 

dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola.  

http://www.frcth.uniba.sk/


RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

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

 

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste 

Poriadok bohoslužieb a oznamy 

na Prvú pôstnu nedeľu 

10.-17.3.2019 

 
PONDELOK  11.3. Féria                                                                                                 I A 18:00 
UTOROK       12.3. Féria 
STREDA        13.3. 

17:00 
Jarné kántrové dni – Za odpustenie hriechov                          I A 18:00 

+ starí rodičia Cuninkoví a Kostolanskí 
ŠTVRTOK      14.3. 

18:00 
Féria 

+ rodičia Novanskí a synovia 
PIATOK         15.3. Féria                                                                                                 I A 18:00 
SOBOTA       16.3. Féria                                                                                                 I A 18:00 
NEDEĽA        17.3. 

9:00 
DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA                                                            I A 10:30 

+ Miroslav Čík 

 

Dnes je jarná zbierka na charitu. 

 

Na budúci týždeň sú jarné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba 

jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia 

a činorodá láska k blížnemu. 

 

Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude bývať v piatok o 17:30 

a v nedeľu o 15:00. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné 

odpustky. 

 

V nedeľu 10.3. začína deviatnik k svätému Jozefovi. Modlí sa pred svätou 

omšou alebo o 17:30. 

 



Aj tento rok sa môžete zapojiť do projektu Slovenskej katolíckej charity Pôstna 

krabička. Krabičku si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole, umiestniť doma na 

viditeľné miesto a počas pôstu do nej vkladať svoje dary, ktoré budú použité na 

pomoc deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. Na konci pôstu ich 

pošlete na charitu spôsobom uvedeným na krabičke a v letáku. 

 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského 

v Bratislave ponúka v akademickom roku 2019/2020 magisterské štúdium 

katolíckej teológie dennou formou. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2019. 

Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke 

fakulty: www.frcth.uniba.sk. 

 

Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Potrebné 

dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola. 

http://www.frcth.uniba.sk/

