
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 Druhú pôstnu nedeľu 

17.-24.3.2019 

 
PONDELOK  18.3. 

18:00 
Féria 

+ Jozef Lichner a rodičia 

UTOROK       19.3. 

18:00 
Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie (slávnosť)                              I H 17:00 

+ manželia Jozef a Jozefína a rodičia a súrodenci z ob. strán 
STREDA        20.3. 

7:00 
Féria 

+ Tibor a Mária Horváthoví a rodičia z oboch strán 

ŠTVRTOK      21.3. Féria                                                                                                 I H 18:00 
PIATOK         22.3. 

18:00 
Féria 

+ Pavol Horváth (pohrebná) 
SOBOTA       23.3. 

18:00 
Féria 

+ otec Michal a starí rodičia z oboch strán 
NEDEĽA        24.3. 

10:30 
TRETIA PÔSTNA NEDEĽA                                                             I H   9:00 

Za veriacich farnosti 

 

V jarnej zbierke na charitu sa vyzbieralo 391,09€. 

 

Je možné dať si zapisovať úmysly svätých omší na ďalšie obdobie. 

 

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. 

 

Vzadu v kostole si môžete zakúpiť noviny Slovo+, ktoré prinášajú poctivé čítanie 

na základe žitého evanjelia v katolíckom duchu. Sú určené najmä pre mladé 

rodiny a ich členov a majú cirkevné schválenie. Cena jedných novín je 1,50€. 



 

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 

spoločne pošleme na charitu. 

  



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 Druhú pôstnu nedeľu 

17.-24.3.2019 

 
PONDELOK  18.3. Féria                                                                                                 I A 18:00 
UTOROK       19.3. 

17:00 

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie (slávnosť)                              I A 18:00 

Za živých a zosnulých nositeľov mena Jozef 

STREDA        20.3. Féria                                                                                                 I A 7:00 
ŠTVRTOK      21.3. 

18:00 
Féria 

+ Anna, Jozef a Františka Stojkovičoví, za zdravie 
a požehnanie pre rodinu 

PIATOK         22.3. Féria                                                                                                 I A 18:00 
SOBOTA       23.3. Féria                                                                                                 I A 18:00 
NEDEĽA        24.3. 

9:00 
TRETIA PÔSTNA NEDEĽA                                                             I A 10:30 

+ Leopold Kollár – 1. výročie 

 

V jarnej zbierke na charitu sa vyzbieralo 260€. 

 

Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období býva v piatok o 17:30 a v nedeľu o 15:00.  

 

Deviatnik k svätému Jozefovi sa bude modliť v pondelok o 17:30. 

 

Vzadu v kostole si môžete zakúpiť noviny Slovo+, ktoré prinášajú poctivé čítanie na 

základe žitého evanjelia v katolíckom duchu. Sú určené najmä pre mladé rodiny a ich 

členov a majú cirkevné schválenie. Cena jedných novín je 1,50€. 

 

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 spoločne pošleme na charitu. 


