2. Pôstna nedeľa rok A
08.03.2020

LITURGICKÝ KALENDÁR
15. MAREC: Tretia pôstna nedeľa
Do vašich modlitieb zverujeme tento týždeň stretnutie s prípravkármi,
duchovnú obnovu gymnazistov v stredisku, duchovné cvičenia manželov,
florbalový turnaj chlapcov. Minulú nedeľu sa na jarnej zbierke na charitu
vyzbieralo 240 €. Dnes je nácvik speváckeho zboru MINIMO v hudobnej
miestnosti.
UPRATOVANIE
O týždeň 14.03. upratujú rodiny Micheľová a Dečová. O dva týždne 21. 03. upratuje
rodina Jakubovova. Ďakujeme všetkým, ktorí nám takto pomáhate.
ZBIERKA NA DETSKÉ IHRISKO
Tento týždeň sa na detské ihrisko vyzbieralo 115 €. Aktuálny stav vyzbieraných
peňazí na detské ihrisko k dnešnému dňu je 12 370 €. Ďakujeme za vašu podporu.
DUCHOVNÉ CVIČENIA
Upozorňujeme na možnosť prihlasovania sa na duchovné cvičenia manželov
s prítomnosťou malého dieťaťa. Prihlasovať sa môžete cez google formulár na našej
webovej stránke ešte dnes (8. 3.). Všetky potrebné informácie nájdete vo formulári.
2%
Aj tento rok máme možnosť podporiť 2% prácu s mládežou v našom stredisku.
Forma tejto pomoci je pre nás veľmi významná a prosíme o šírenie tejto myšlienky aj
medzi vašimi priateľmi. Ďakujeme za vašu podporu.
JARNÁ BRIGÁDA
O dva týždne v sobotu 21. 3. bude v našom stredisku jarná brigáda. Pozývame
všetkých, ktorí nám chcú pomôcť v starostlivosti o dom.
DON BOSCO DNES
Prišlo nové číslo časopisu Don Bosco dnes, ktoré si môžete zobrať do svojich rodín.
Nájdete ho v zakladačoch.
OPATRENIA VOČI KORONAVÍRUSU
Z dôvodu šírenia koronavírusu už aj na Slovensku, KBS odporúča zaviesť určité
opatrenia, ktoré sa odzrkadlia aj v našej kaplnke. Sväteničky zostanú prázdne, košíky na
zvonček sa nebudú podávať z rúk do rúk, ale ich budú mať v rukách iba miništranti pri
východe z kaplnky. Nebudú sa rozdávať spevníky na spev.
KRÍŽOVÉ CESTY
V pôstnom období vás pozývame modliť sa pobožnosť krížovej cesty, každý štvrtok
o 16.45 h, pred sv. omšou. V piatok o 18.00 h, pred mládežníckou sv. omšou;
v nedele o 14.30 na Kalvárii od prvej kaplnky pri amfiteátri, so zavŕšením krížovej
cesty v kostole s pôstnym zamyslením, krátkou adoráciou a požehnaním s Eucharistiou.
Od 15.00 h budú na Kalvárii otvorené aj Sväté schody. Naše stredisko animuje krížovú
cestu na Kalvárii 22. 3. 2020.

