FARSKÉ OZNAMY (27. marec – 2. apríl 2017)
IV. PÔSTNA NEDEĽA – A – LAETARE 26. marec 2017
Dnes pri liturgických nedeľných sláveniach možno použiť ružovú farbu, ozdobiť oltár kvetmi a hrať na organe a iných
hudobných nástrojoch.
Dnes popoludní o 15.00 v Kostole sv. Petra a Pavla bude poboţnosť Kríţovej cesty, budú sa predmodlievať otcovia našej
farnosti (v Podsadku o 14.00).

LITURGICKÝ KALENDÁR
SO
NE

1.4.
2.4.

Prvá sobota – fatimská poboţnosť vo Farskom kostole začne o 6.30 a potom bude svätá omša
V. PÔSTNA NEDEĽA – A (zahalené kríţe aţ do slávenia Utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok)

PROGRAM BOHOSLUŢIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
6.00
Zosnulí z rodiny Fričovej
J
PO
18.30 Za zdravie a BP pre Janku s rodinou
D
6.00
Za duše v očistci
J
UT
18.30 Za prijatie B zákonov z lásky k Bohu
D
ST
6.00
+ Ján Novajovský
D
6.00
Za zdr. a BP pre Ladislava (50r.) s rod.
J
ŠT
18.30 Za zdravie a BP pre rod. Konevalovú
P
6.00
Poďakovanie Márie za B dobrodenia
J
PI
18.30 + Karol Smrek
D
6.30
+ Dominik Šmida
J
SO
18.30 + Maximilián Palčo (30. deň)
D
7.30
+ Ján a Katarína Chovanovci
J
NE 10.30 + Anna a Štefan Sarneckí, Ján Dufala
J
18.30 Za farníkov
P
DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
PO 14.30 + Štefan Birošík
Š
ST
14.30 Za zdravie a BP rod. Zuzany a Márie
Š
PI
14.30 Na úmysel celebranta
Š
NE 9.00
(gr.-kat.)
NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alţbety
UT 16.00 Za zdravie a B pomoc pre Martu
Š
NE 16.00 + Peter - 10. výr. (rím.-kat.)
Š

KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
PO

17.00

Za duše v očistci

P

UT

--------

-----------------------------------------------

-

ST

17.00

+ Michal Klein

P

ŠT

17.00

Za kňazov a kňazské povolania

D

PI

17.00

+ Štefánia a Ján

P

SO

--------

-----------------------------------------------

-

6.30
Za zdravie a BP pre Jána (50 r.)
8.30
Na úmysel celebranta
10.30
+ Ján Novajovský (1. výr.)
PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18.00
+ Karol, Anna a František s manželkou
18.00
+ Mária a Jozef Hutníkovci (30 r.)
9.00
+ Baltazár Papp
11.00
Za B pomoc pre Martinu s rodinou
CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM

D
P
P

7.00

D
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Na úmysel celebranta (rím.-kat.)

P
J
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FARSKÉ OZNAMY
Modlitby otcov: pondelok v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätej omše.
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.
Poboţnosť Kríţovej cesty v nasledujúcom týţdni: vo Farskom kostole v piatok o 17.45 a v nedeľu (2. apríla) o 15.00, budú
sa predmodlievať otcovia našej farnosti; v Kostole sv. Petra a Pavla v piatok o 16.15; v Podsadku v nedeľu o 14.00.
Upratovanie Kalvárie: streda 29. marec o 14.00. Veľmi prosíme našich seniorov, mladých, mužov, ženy, členov
spoločenstiev našej farnosti a ostatných farníkov o pomoc pri upratovaní našej Kalvárie. Prosíme zobrať si so sebou, kto čo má
a s čím môže pracovať: motorové píly, ručné pílky, sekery, hrable, lopaty, metly, drôtené kartáče... Vopred ďakujeme za
pomoc a ochotu. Máme snahu a pracuje sa na tom, aby sme do Veľkej noci postavili nový kríž na začiatku Kalvárie, pretože
terajší je prehnitý a nakláňa sa.
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.
Svätá omša za účasti mládeţe a birmovancov: piatok vo Farskom kostole o 18.30. Nácvik mládežníckeho spevokolu o 17.00.
Srdečne pozývame všetkých, najmä mladých, na poboţnosť Kríţovej cesty, ktorá sa uskutoční v piatok 31. marca o 20.00
na Kalvárii. Prosíme, aby ste si so sebou doniesli nejaké svietidlo. V prípade záujmu sa v piatok po skončení svätej omše za
účasti mládeže stretneme pred Farským kostolom a spoločne pôjdeme na Kalváriu.
Oznam (od mladých pre mladých): Pripravujeme pre vás Víkendovku - duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční 7. - 9. apríla v
Tatranskej Lomnici. Témou bude Charakter učeníka. Pozvaní sú všetci mladí, birmovanci aj ostatní, od 14 rokov vyššie.
Prihlasovanie je možné u mladých zo spoločenstva v piatok 31. marca po skončení svätej omše za účasti mládeže, viac
informácií v piatok po svätej omši a tiež na facebooku.
Zápis ţiakov do 1. ročníka Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Cyrila a Metoda bude 4. a 5. apríla 2017 od
13.00 do 17.00 v priestoroch Cirkevnej školy na Štúrovej ulici. Povzbudzujeme zákonných zástupcov, aby na plnenie povinnej
školskej dochádzky svojich detí zvolili katolícku školu, ktorej školský vzdelávací proces umožní žiakom získať kvalitné vzdelanie
a zároveň dobrú náboženskú formáciu. Bližšie informácie na nástenke.
Jarné číslo časopisu Svetové misie ku Dňu modlitieb a pôstu za mučeníkov misií 24. marca. Časopis je nepredajný. Vo
vnútri časopisu je poštová poukážka, ktorou môžete osobne podporiť misie.
Nové číslo časopisu „Milujte sa“ (cena 1,- €).
Veľkonočný baránok 5,-€ (možnosť zakúpiť si v sakristii, ešte je k dispozícii cca 200 ks).
Milodary obetované pre opravy Farského kostola:
bohuznáma 50,-€; z pohrebu Janky Petrusovej 100,-€; z pohrebu Janky Vnenkovej 50,-€; bohuznáma 5,-€
- úprimná vďaka
Na budúcu nedeľu 2. apríla (prvá nedeľa mesiaca) bude vo farnosti zbierka pre opravu Farského kostola a na filiálke pre
opravu Filiálneho kostola v Podsadku. Zbierky s milodarmi tvoria sumu: Farský kostol 184 429,96 €; Filiálny kostol 14 697,74 €.

