
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA V.LEHOTA  tel: 0901/721 030 

 Oznamy na  1. Pôstnu nedeľu - A 

Liturgický kalendár: 
Nedeľa: Druhá pôstna 

Úmysly sv. omší -  Farský kostol svätého Martina  Veľká Lehota od 27.02. 2023 do 05.03. 2023 
Pondelok   1700 +rodičia Ján a Jozefína Zduchová, syn Dominik a zať Michal č.326 
    Streda   1700 +Emília Číková, 14. výr. úmrtia, manžel Augustín a rodičia z oboch strán č.21 
    Piatok   1700 +Matej Víglaský, manželka Agnesa a rodičia z oboch strán č.321 
    Sobota     730 Za zdravie a Božiu pomoc pre ružencové spoločenstvo p. Márie Šmondrkovej 
   Nedeľa     730 Za veriacich 

  1100 +rodina Kocianová č.223 

Úmysly sv. omší - Filiálny kostol P. Márie Matky Cirkvi  Malá Lehota od 27.02. 2023 do 05.03. 2023   
   Utorok   1500 +Lukáš Debnár, manž. Zuzana, synovia, dcéry, zaťovia, nevesty, vnúčatá, pravnúč.494 
   Štvrtok   1530 +Cyril Debnár, manž. Helena, rodič. z oboch str., dcéra Hedviga, zať,  vnuk Ivan č.476 
    Sobota     915 +Soňa Petlušová, rodičia a stará rodič. z oboch strán, bratia a švagriná Marta č.486 
   Nedeľa     915 +Alojz, Aurélia a Ľuboš Tisovský a rodičia z oboch strán č.456 
 
1. Nasledujúca nedeľa je prvá v mesiaci marec. Pobožnosť na prvú nedeľu s eucharistickým požehnaním 
nebude po sv. omši, ale popoludní krátko po krížovej ceste, ktorá bude o 14.30. Dnes je predpísaná zbierka 
na charitu . Za milodary vám vyjadrujem vďaku a Pán Boh zaplať. Zbierka na potreby farnosti bude až o 
dva týždne. V pondelok  by mala byť výročná celodenná farská poklona. Vzhľadom na praktické okolnosti 
bude preložená na teplejšie obdobie. 
 
2. Na budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci marec. Spovedať budem polhodinu pred sv. omšami, vo štvrtok 
v Malej Lehote od 15.00h  a v piatok vo Veľkej Lehote od 16.30h.  Starých a chorých budem navštevovať 
v obvyklom čase vo štvrtok od 8.00h v M. Lehote a v piatok od 8.00h vo V. Lehote. V budúcom týždni sú tiež 
jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie, sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. 
 

3. Informácie o odpustkoch-  Krížová cesta, modlitba k Ukrižovanému, 15. Min. rozjímania o umučení 
Ježiša Krista, pri zachovaní ostatných podmienok. Počas pôstneho obdobia sa budeme modlievať pobožnosť 
krížovej cesty. Vo Veľkej Lehote v piatok pred sv. omšou o 16.30h  a v nedeľu poobede o 14.30h. V Malej 
Lehote bude pobožnosť krížovej cesty v nedeľu pred sv. omšou a v piatok o 15.00h. 
 
4.Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre pozýva mladých mužov na duchovnú obnovu v dňoch 10. - 12. 

3. 2023. Program stretnutia je zverejnený na stránke seminára: www.ksnr.sk. Ďakujeme za propagáciu 
podujatia vo farských oznamoch, na internetových stránkach a sociálnych sieťach.  
 
5.Opätovná výzva pre  mladých mužov, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, že sa stále môžu prihlásiť do 
Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Prihlášky do Kňazského seminára a na štúdium katolíckej teológie 
v Nitre pre akademický rok 2023/2024 možno podať do 30. apríla 2023. Inšpiráciu pre povzbudenie mladých 
mužov môžete nájsť aj v slovách pápeža Františka, ktoré vložil do svojho minuloročného posolstva na Svetový deň 
modlitieb za duchovné povolania: „Michelangelovi Buonarrotimu sa pripisujú tieto slová: „Každý kamenný blok v 
sebe ukrýva sochu a úlohou sochára je objaviť ju“. Ak môže mať takýto pohľad umelec, o to skôr Boh: v mladej 
dievčine z Nazareta videl Božiu Matku; v rybárovi Šimonovi, Jonášovom synovi, videl Petra, skalu, na ktorej 
postaví svoju Cirkev; v mýtnikovi Lévim videl apoštola a evanjelistu Matúša; v Šavlovi, krutom prenasledovateľovi 
kresťanov, videl Pavla, apoštola národov. Jeho láskyplný pohľad sa nás vždy dotýka, oslobodzuje nás a premieňa, 
robí z nás nových ľudí.“ (Posolstvo Svätého Otca Františka na 59. svetový deň modlitieb, 8. máj 2022). 
Uprat. kostol.:  V. Lehota: V marci upratuje ružencové spol. p. Zity Šmondrkovej                                
        M.Lehota:  Výzdoba:                                                                                                                                    
 
Ďakujem  všetkým, čo uplynulý týždeň upratovali a čistili kostol aj tým , čo sa starajú o jeho areál. 


