
 

Rímskokatolícka cirkev, kostol Navštívenia Panny Márie 
farnosť Podbiel 

Liturgický prehľad týždňa 
5. 3. 2023 - 12. 3. 2023  

   

NEDEĽA  
5. 3. 2023 

2. pôstna nedeľa 

                  8:00    - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
                10:00    ( za veriacich farnosti) (aj online stream) 

8:00 
10:00 

PONDELOK  
6. 3. 2023 

Pondelok po 2. pôstnej nedeli 18:30 

UTOROK  
7. 3. 2023 

Utorok po 2. pôstnej nedeli 
 

6:30 
 

STREDA 
8. 3. 2023 

Streda po 2. pôstnej nedeli 
Celodenná adorácia v kostole od 8:00 do 18:00 

Svätá omša za účasti detí 
Moderovaná adorácia + modlitba chvál po sv. omši 

18:30 

ŠTVRTOK  
9. 3. 2023 

Štvrtok po 2. pôstnej nedeli 
ZMENA 
17:00 

PIATOK  
10. 3. 2023 

Piatok po 2. pôstnej nedeli 
Celodenná adorácia v kostole do 8:00 do 18:00 

 
18:30 

SOBOTA  
11. 3. 2023 

Sobota po 2. pôstnej nedeli 7:30 

NEDEĽA  
12. 3. 2023 

3. pôstna nedeľa 

                  8:00    - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
                10:00    ( za veriacich farnosti) (aj online stream) 

8:00 
10:00  

 
UPRATOVANIE KOSTOLA : 
 O upratovanie kostola prosím skupinu 25.: Podstrelená 260, Mesárošová 257, 
Kudzbeľová 256, Turčáková 255 

 
STRETNUTIE RUŽENCOVÉHO BRATSTVA 

Dnes 5. 3. 2023 po druhej svätej omši bude stretnutie Ružencového bratstva spojené 
s modlitbou posvätného ruženca. 

 
 
 



 
MODLITBA KRÍŽOVEJ CESTY 
Počas pôstneho obdobia sa v piatky a nedele budeme modliť krížové cesty. Budeme sa modliť 
po jednotlivých stavoch, celý rozpis je vzadu na nástenke. V piatok začíname pol hodinu pred 
sv. omšou, teda o 18:00 a tento týždeň sa budú modliť štvrtáci  
V nedeľu sa začína o 14: 00, budeme sa modliť v kostole a budúci týždeň prosíme o modlitbu 
Ružencové bratstvo. Pozývame k aktívnym účastiam na krížových cestách, napr. aj pri 
čítaní  zastavení.  
 

ZBIERKA NA CHARITU 

Minulý týždeň bola zbierka na charitu. Všetkým darcom Pán Boh zaplať. 
 

 
 
  

 
 


