FARSKÉ OZNAMY
IV. PÔSTNA NEDEĽA – C - 6. marec 2016 (7. – 13. marec 2016)
Dnes pri liturgických nedeľných sláveniach možno použiť ružovú farbu, ozdobiť oltár kvetmi a hrať na organe
a iných hudobných nástrojoch.
Dnes, na prvú nedeľu mesiaca, bude vo Farskom kostole vystavená k poklone Najsvätejšia Sviatosť Oltárna
po skončení druhej svätej omše až do 18.15, kedy začne záverečná pobožnosť. O 15.00 pred vystavenou
Sviatosťou Oltárnou bude najskôr poboţnosť Korunky Boţieho milosrdenstva a potom poboţnosť Kríţovej
cesty (v Podsadku o 14.00).

LITURGICKÝ KALENDÁR
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V. PÔSTNA NEDEĽA – C (zahalené kríţe aţ do slávenia Utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok)

PROGRAM BOHOSLUŢIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
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+ Ján, Helena, Ján, Mária a Štefan
+ Ján a Mária Kačmarskí
+ Štefan Hains
+ Ondrej Čižik
+ Katarína, Viktor, Jolana a František
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+ Mária a Ján Murdzovci
Zosn. z rod. Kocúnovej a Kaletovej
Za zdravie a BP rodiny Boďovej
17.00 gr.-kat. liturgia:
+ Anna, Andrej, Michal a Mária
+ Jozef Nádašský
Na úmysel celebranta
+ Anna a Andrej
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+ Pavol Basár
+ Anna Nádašská
+ Jozef Jezerčák
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+ Pavol, Emília, Mikuláš a Inocent
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17.00 gr.-kat. liturgia:
Za zdr. a BP pre Jozefa Kačmarčíka
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+ Eva a Michal Mištovci
+ Pavol a Terézia
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PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
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Za zdr. Tomáša, Márie a Ivety s rod.
Zosnulí z rodiny Frőhlichovej
Za zdravie rodiny Márie
Za zdr. a BP pre vnuka Timoteja (r.-k.)
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NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alţbety
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Za duše v očistci
(gr.-kat.)

+ Michal, Genovéfa a Angela Krupkovci

+ Bohumil, Františka, Jakub a Anežka

Za zdravie a BP pre Annu
Za zdr. a BP pre rod. Starosundeckú

Za farníkov
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CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM
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FARSKÉ OZNAMY
Biblické stretnutie: pondelok hneď po skončení večernej svätej omše v budove Farského úradu.
Adorácia: streda v Kostole sv. Petra a Pavla; štvrtok vo Farskom kostole.
24 hodinová modlitba za mesto, 11. a 12. marca (piatok a sobota): Začne svätou liturgiou v
Gréckokatolíckom chráme Matky ustavičnej pomoci o 17.00 (kazateľ: Pavol Lacko), večerné sväté omše vo
Farskom kostole a v Kostole sv. Petra a Pavla nebudú, stretneme sa spoločne s bratmi a sestrami gréckokatolíkmi na
slávení liturgie o 17.00 v Chráme matky ustavičnej pomoci. Potom bude nasledovať poboţnosť Kríţovej cesty
ulicami nášho mesta a záver poboţnosti Kríţovej cesty bude vo Farskom kostole. 24 hodinová modlitba bude
pokračovať v Provinčnom dome modlitbami jednotlivých spoločenstiev a stavov. Na záver modlitieb bude
slávená svätá omša vo Farskom kostole o 16.00 (kazateľ: o. Jozef Popik). Svätá omša v sobotu o 18.30 už nebude.
Viac informácií sa dozviete na plagáte, ktorý je vyvesený na nástenke a letáčikoch, ktoré si môžete vziať. Úmysly
svätých omší z piatku: + Anna, Andrej, Michal a Mária a Za zdravie a BP pre Jozefa Kačmarčíka; budú odslúžené pri
slávení východnej liturgie v piatok o 17.00.
Poboţnosť Kríţovej cesty v nasledujúcom týţdni:
- v Kostole sv. Petra a Pavla v nedeľu (13. marca) o 15.00
- v Podsadku v nedeľu o 14.00

Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Pobožnosť Krížovej cesty pre deti bude
pred svätou omšou o 16.15. Nácvik detského spevokolu dnes o 16.00 v budove Farského úradu.
Úmysly svätých omší na ďalší štvrťrok – apríl, máj a jún 2016 budeme zapisovať v pondelok 7. marca po
skončení svätých omší vo Farskom kostole, v Kostole sv. Petra a Pavla, v Podsadku v utorok (jeden môže zahlásiť
iba jeden úmysel, aby mali možnosť aj ostatní). Ďakujeme za pochopenie a prosíme o zahlasovanie úmyslov až
v pondelok po skončení svätých omší a tiež prosíme, aby ste nám úmysly zahlasovali len v čase, ktorý oznamujeme
raz za štvrťrok.
Stretnutie františkánskeho spoločenstva: sobota 12. marec, svätá omša vo Farskom kostole o 9.00.
Veľkonočné baránky ako podpora farnosti Pavlovce nad Uhom. Príspevok za baránka je najmenej 5,-€, aby sa
im pokryli náklady a z toho bol aj príspevok na opravu kostola. Baránka si môžete zakúpiť v sakristiách kostolov,
ešte je k dispozícii cca 100 ks.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola:
bohuznámi farníci 50,-€; bohuznámy 100,-€; bohuznáma 200,-€

- úprimná vďaka

Dnes pri svätých omšiach je zbierka pre opravy Farského kostola, v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola.
Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za milodary.
Oznam diecézneho biskupa:
Drahí bratia a sestry,
v živote našej Spišskej partikulárnej cirkvi ešte nikdy nebolo stretnutie mladých celého sveta tak blízko, ako je
tento rok. Prežívame rok Božieho milosrdenstva, ktoré svätý Ján Pavol II. definoval ako “zvláštnu silu Božej lásky,
ktorá je väčšia ako náš hriech a nevernosť.“ Božia láska nás uzdravuje, posilňuje a umožňuje nám objaviť zdroj
naozajstnej radosti a nádeje.
Nie je náhoda, že práve v tomto roku pozýva Svätý Otec František všetkých mladých na Svetové dni mládeže do
Krakova. Stretnutie sa uskutoční od 20. do 31. júla 2016. Krakov je mesto, kde žil svätý Ján Pavol II. a svätá
Faustína, od ktorej pápež prijal posolstvo úcty k Božiemu milosrdenstvu.
Verím, milí mladí priatelia, že, okrem svätej omše, sa schádzate aj v spoločenstvách, aby ste čítali Božie slovo,
spoločne sa modlili a rozprávali o svojej viere, alebo sa jednoducho z nej tešili a tak zakúsili, že Pán Ježiš je živý
a je prítomný v spoločenstve viery. Viera je síce osobné rozhodnutie a osobná odpoveď na lásku Pána Ježiša, ale je
tiež osobným povolaním k životu s druhými. Ak je Ježiš mojim priateľom, sú mojimi priateľmi všetci jeho priatelia.
Spoločenstvo nie je prepychom pre niektorých, ale štýlom každého pokrsteného. Vy, ktorí ešte nemáte
spoločenstvo, každého z vás pozývam, aby ste si nejaké našli, alebo aby ste si ho založili. Ak máte spoločenstvo, ale
sa vám nepáči, hľadajte to, čo v ňom chýba, a potom skrze lásku a ochotu ho vylepšujte. Len tak bude pre vás
posilou a pomocou.
Veľmi rád vás pozývam na Diecézne stretnutie mládeže, ktoré sa uskutoční 2. 4. 2016 v Diecéznej svätyni
Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Toto naše stretnutie bude zároveň aj prípravou na Svetové stretnutie
mladých v Krakove.
Vás rodičov a všetkých, ktorým záleží na mládeži, prosím o jedno: keďže zaistenie púte mládeže bude niečo
stáť, prosím o finančnú podporu pri kostolnej zbierke na Piatu pôstnu nedeľu (13. marca). Uţ dnes ďakujem za
kaţdú pomoc.
Prosím Pána, aby sa, čo najviac mladých ľudí stretlo s osobnou láskou Ježiša počas Svetových dní mládeže
a prežilo, že Cirkev je mladá, krásna, inšpiratívna a ponúka zmysel života každému mladému človekovi.
Na stretnutie v Krakove sa teší
+ Štefan

