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Dnes po druhej sv. omši bude nasledovať pobožnosť krížovej cesty. 
Krížová cesta v piatok bude o 16.30, na budúcu nedeľu k.c. bude po prvej  
sv. omši.  
Na zajtra pripadá na našu farnosť eucharistická poklona farnosti, preto 
zajtra bude vyložená Sv. Oltárna k poklone od 15.00 hod. do 16.50 hod.  
Sv. omša s príhovorom pre deti nebude.  
Na budúcu nedeľu, počas prvej sv. omši o 8.00 hod., požehnáme bahniatka. 
O týždeň v utorok a  stredu, 27. a 28. marca navštívim CHORÝCH, 
prvopiatkárov aj tých, ktorých nahlásite počas tohto týždňa. Bližšie poviem na 
budúcu nedeľu. 
Upratovanie kostola č. d. : 676 – 720.  Dnes zbierka na prenasledovaných. 

 

VEĽKONOČNÁ SV. SPOVEĎ  2018  

Piatok   -  23. 3. 2017 - Lipt.  Revúce  od 10.30 hod.   do 12.00 hod.  + sv. prijímanie 

                                                od 14.00 hod.   do 16.30 hod. 

Občianske združenie Fórum života organizuje 18. ročník „25. marec - Deň počatého 
dieťaťa“, ktorou si pripomíname, prejavujeme a šírime úctu k životu už od počatia. 
Každý z nás bol počatý, a preto je tento deň sviatkom každého z nás. Vyjadriť to 
môžeme nosením bielej stužky na odeve, ktoré búdu na budúcu nedeľu pripravené 
pri v chode do kostola. plagát 

V týchto týždňoch si maturanti podávajú prihlášky na vysoké školy. Na nástenke je 
plagát s ponukou štúdia na Katolíckej univerzite  v Ružomberku. Plagát 

    5. pôstna nedeľa 2018 

PONDELOK /19.3./ slávnosť 
Sv. Jozefa, ženícha P. Márie 

17.00  + Jozefa Chamaja 

UTOROK /20.3./  
 17.00 

  za zdr. a Božie požehnanie pre Jozefínu  
 a deti s rodinami 

STREDA /21.3./ 
17.00  

 + Jána, Annu, Eduarda Madliakových  
     a rodičov  

ŠTVRTOK /22.3./ 
 

  6.30  + Juraja a Magdalénu Gazdaricových 

PIATOK /23.3./ 

 17.00 
 za Bož. pomoc pre rodiny Majzelovú, 
Pavčiakovú a Gazdaricovú 

SOBOTA /24.3./     7.30 za zosn. z rod. Sanigovej a Smetanovej  
NEDEĽA /25.3./  

6. pôstna nedeľa 
Utrpenia Pána, Kvetná nedeľa 

  8.00 xx 

 11.00 za farníkov 
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Štvrtok - 22. 3. 2018 -  Biely Potok           od 14.30 hod.   od 16.00 hod. 

Piatok   - 23. 3. 2018 -  Lipt.  Revúce  od 10.30 hod.   do 12.00 hod.  + sv. prijímanie 

                                                od 14.00 hod.   do 16.30 hod. 

Sobota  - 24. 3. 2018  - Lipt. Lúžna    od   9.00 hod.    od 11.30 hod. 

                                                od 14.00 hod.    do 16.00 hod. 

Nedeľa - 25. 3. 2015  -  Lipt. Osada    od 14.00 hod.    do 16.30 hod. + sv. omša 

 

Pozor !!! 
Zo soboty na nedeľu, bude zmena času. 

Čas sa posunie o hodinu dopredu. 
To znamená, že ak si správne nenastavíte hodiny 

prídete v  nedeľu všade o hodinu neskôr. 

 


