
       

      Rímskokatolícka farnosť Plaveč                                     12/2023                                   19.3.2023 

 

 

Slávny patriarcha svätý Jozef, 

ktorého moc dokáže urobiť možnými veci nemožné, 

príď mi na pomoc v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí. 

Vezmi pod svoju ochranu situácie tak ťažké a náročné, 

ktoré ti zverujem, aby mali šťastlivé vyriešenie. 

Môj milovaný Otec, všetku svoju dôveru vkladám do teba. 

Nech sa nepovie, že som ťa vzýval márne; 

a pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, 

ukáž mi, že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc. 

Amen. 

 

(pápež František) 

 



Plaveč  (farský kostol sv.  Margity Antiochijskej)  
 

Pondelok 20.3.2023  sv. Jozef, ženích Panny Márie (slávnosť) 

18:00 svätá omša           ZBP pre r. Šidlovskú                                           
 

Utorok 21.3.2023            
 od 17:30 sviatosť zmierenia                  

18:00 svätá omša           +Štefan a + z r. Horváthovej                              
 

Streda 22.3.2023   

od 7:00 sviatosť zmierenia 
7:30 sv. omša   + Valent a Mária Hetešová, Mária, Pavol Šlosar    
 

Štvrtok 23.3.2023         

17:00 poklona Najsvätejšej Sviatosti a sviatosť zmierenia  

18:00 svätá omša           + Valentín Tomáš                                             
 

Piatok 24.3.2023   

17:30 krížová cesta                  
18:00 svätá omša Za život    ZBP Ján Pčolka (80)                                      
 

Sobota 25.3.2023   Zvestovanie Pána (slávnosť) 

7:00 večeradlo a svätá omša    ZBP r. Pekárovej                                                       
 

Nedeľa 26.3.2023  [piata pôstna nedeľa] 

7:30 svätá omša  Za farnosť   

10:30 svätá omša  ZBP Anna Nemergutová (89)                         
14:00 krížová cesta 
 

Kozelec  (f iliá lny kostol Nanebovzatia  Panny Márie ) 
 

Pondelok 20.3.2023  sv. Jozef, ženích Panny Márie (slávnosť) 

16:30 svätá omša                                                   
 

Piatok 24.3.2023   

16:30 krížová cesta                  
17:00 svätá omša  
  

Nedeľa 26.3.2023  [piata pôstna nedeľa] 

9:00 svätá omša 

14:00 krížová cesta 
 
 

Dnes popoludní o 14:00 bude pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole 

v Plavči a v rovnakom čase aj v Kozelci. 
 

 



O Z N A M Y  
 

❑   Slávnosť svätého Jozefa (19.3.) sa liturgicky prekladá z dnešnej nedele na 

zajtrajší deň (20.3.). Táto slávnosť nie je prikázaným sviatkom, ale v kresťanskej 

tradícií je zachovávaná ako sviatočný deň. 

❑ V utorok (21.3.) so začiatkom o 19:00 pokračuje druhým stretnutím škola 

snúbencov. 

❑  V piatok (24.3.) bude pri sv. omši stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a po 

sv. omši stretnutie s birmovancami.  

❑  Pobožnosť krížovej cesty bude v piatok pred večernou svätou omšou 

a v nedeľu popoludní.  

❑ Tento týždeň sa predmodlieva ruža č. 4. 

❑  V sobotu (25.3.) je slávnosť Zvestovania Pána. Už aj piatkové večerné sväté 

omše budú z tejto slávnosti. 
 

Svätá omša za život s požehnaním otcov 
 

Ako sa otec zmilúva na deťmi, 

tak sa Pán zmilúva nad tými, 

čo sa ho boja.  (Ž 103,13) 
 

piatok 24.03.2023 – farský kostol v Plavči 
 

17:30 pobožnosť krížovej cesty otcov 

18:00 svätá omša za život  

          s požehnaním otcov 
 

 

 

Na budúcu nedeľu bude mimoriadna zbierka na pomoc prenasledovaným 

kresťanom a utečencom. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc kresťanom, 

ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu. Projekty na ich podporu realizuje 

Slovenská katolícka charita spolu s lokálnymi partnermi. Ide predovšetkým 

o základné životné potreby pre núdznych, zabezpečenie prístupu k pitnej vode 

a podpora vzdelávania detí a mladých. Charita pripravila k tejto téme krátke videá 

na stránke utecenci.kbs.sk, v ktorých ponúka informáciu o doteraz realizovaných 

projektoch v Libanone, Sýrii a Iraku. 
 

 

❑ Záležitosti týkajúce sa farskej kancelárie bude možné v priebehu týždňa 

vybaviť po večerných sv. omšiach. V prípade potreby sa môžete kedykoľvek 

ohlásiť na farskom telefónom čísle   0918 467 570 - Miroslav Gira, farár.  

❑ Farské oznamy nájdete na stránke www.farnostplavec.sk . Aktuálne 

informácie a fotografie zo života farnosti priebežne zverejňujeme na  Pastoračné 
centrum sv. Jozefa. Online prenosy svätých omší sú na  Farnosť Plaveč.  

 

http://www.farnostplavec.sk/


 


