FARSKÉ OZNAMY (3. – 9. apríl 2017)
V. PÔSTNA NEDEĽA – A – 2. apríl 2017
Od dnešnej nedele aţ do skončenia slávenia Utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok zostanú zahalené kríţe v
kostoloch, aby sme si viac uvedomili skutočnosť vykúpenia sveta Jeţišom Kristom na kríţi.
Dnes, na prvú nedeľu mesiaca, bude vo Farskom kostole vystavená k poklone Najsvätejšia Sviatosť Oltárna
po skončení druhej svätej omše aţ do 18.15, kedy začne záverečná poboţnosť. O 15.00 pred vystavenou
Sviatosťou Oltárnou bude najskôr poboţnosť Korunky Boţieho milosrdenstva a potom poboţnosť Kríţovej
cesty, budú sa predmodlievať otcovia našej farnosti (v Podsadku o 14.00).

LITURGICKÝ KALENDÁR
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Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania
Prvý piatok
KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA – A (32. medzinárodný deň mládeţe)

PROGRAM BOHOSLUŢIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
6.00 + Ján a Rozália Benkovci
P
PO
18.30 Za zdravie a BP pre Máriu
J
6.00 + Mária
P
UT
18.30 Za zdr. a BP pre Jozefa, Danielu a Magdalénu
J
ST
6.00 + Pavol Starosundecký
P
6.00 Za zdravie a BP pre Lucianu (40 r.)
P
ŠT
18.30 Zosnulí z rodiny Gerhardtovej
J
6.00 Za zdravie a BP pre Petra s rodinou
P
PI
18.30 Za BP pre kňazov a duchovné povolania J
6.30 + Mikuláš, Anna a Mikuláš Šidíkovci
P
SO
18.30 Za uzdravenie syna a zdr. a BP rod. Veroniky
J
7.30 + Jozef
P
NE 10.30 Za zdravie a BP pre Janu (40 r.) a rodinu
P
18.30 Na úmysel celebranta
J
DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
PO 14.30 + Pavol Škvára
Š
ST
14.30 Za duše v očistci
Š
PI
14.30 Za duše v očistci
Š
NE
9.00 + Jozef Jankura (rím.-kat.)
Š

UT
NE

NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alţbety
16.00 + Ján, Ţofia a Ján ml.
16.00 (gr.-kat.)

Š
-

KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
PO

17.00

+ Bohumil, Aneţka, Jakub, Františka a Ján

D

UT

--------
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Zosnulí z rod. Tomčíkovej a Bujňákovej
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+ Štefan, Terézia a Štefan
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17.00

+ Mária, Ignác a Marián

D
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-----------------------------------------------

-

6.30
+ Františka (1. výr.)
8.30
Na úmysel celebranta
10.30 Za zdr. a BP pre Vieru a Ľubomíra (50 r.)
PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18.00 Za zdravie a BP pre Annu Sedlákovú (80 r.)
18.00 Za ţivé členky ruţe Marty Hutníkovej
18.30 Za zdr. a BP pre Jozefa a Martu (45 r.)
Za zdr. a BP pre kňaza Vincenta Dorníka
9.00
11.00 Na úmysel celebranta
CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM
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FARSKÉ OZNAMY
Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou v našej farnosti, je to zároveň aj pred prvým piatkom:
Podsadek:
v utorok 4. apríla: 16.00 – 18.00
Farský kostol sv. Mikuláša a Kostol sv. Petra a Pavla:
v stredu 5. apríla: 9.00 – 12.00, 14.00 - 16.30 a v nedeľu 9. apríla: 14.00 – 17.30
Ak by niekomu nevyhovovali tieto termíny, môţe vyuţiť moţnosť podľa rozpisu na nástenke, keď
spovedáme po okolitých farnostiach (pretoţe v dňoch Veľkého týţdňa nebude toľko moţností).
Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom (iba vo vyššie uvedených časoch, lebo spovedáme po okolitých
farnostiach), okrem toho ešte: pondelok aţ piatok ½ hod. pred rannou svätou omšou
Návšteva chorých: piatok od 8.00 (v kancelárii nestránkový deň, aj v stredu, keď spovedáme)
Sviatosť zmierenia pre chorých pred Veľkou nocou: Tých chorých, ku ktorým nechodievame na prvý piatok
a chceli by prijať sviatosť zmierenia a sv. prijímanie pred sviatkami Veľkej noci, prosíme, aby ste ich zahlásili
v sakristii kostola do budúcej nedele 9. apríla, kedy oznámime čas návštevy týchto chorých (prosíme uviesť meno,
priezvisko, ulicu a číslo domu).
Biblické stretnutie: tento týţdeň v pondelok nebude.
Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Poboţnosť Kríţovej 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: piatok vo Farskom kostole o 18.30. Nácvik mládeţníckeho spevokolu o 17.00.

Poboţnosť Kríţovej cesty v nasledujúcom týţdni: vo Farskom kostole v piatok o 17.45; v Kostole sv. Petra
a Pavla v piatok o 16.15
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 umoţní ţiakom získať kvalitné vzdelanie a zároveň dobrú náboţenskú formáciu. Bliţšie informácie na
nástenke.
Pôstna duchovná obnova vo Veľkom týţdni – pondelok, utorok a streda (10. - 12. apríl) – P. Michal
Zamkovský CSsR, v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00 a vo Farskom kostole o 18.30. Bliţšie informácie na
nástenke.
Veľkonočný baránok 5,-€ (moţnosť zakúpiť si v sakristii, ešte je k dispozícii cca 100 ks).
Milodary obetované pre potreby Filiálneho kostola (zakúpenie TV na texty piesní): bohuznámy 100,-€
Milodary obetované pre opravy Farského kostola:
bohuznáma rodina z krstu 50,-€; bohuznáma rodina 50,-€; z pohrebu Tibora Kokyho 20,-€
- úprimná vďaka
Dnes pri svätých omšiach je zbierka pre opravy Farského kostola, v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola.
Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za milodary.
Kto by ešte chcel prispieť na kvetinovú výzdobu Boţieho hrobu, môţe svoj milodar odovzdať do pokladničiek,
ktoré sú v kostoloch. Za milodary vyslovujeme vopred úprimnú vďaku.
Vyslovujeme poďakovanie ochotným farníkom, ţiakom a študentom Cirkevnej školy, firme pána Dziaka
a spoločnosti EKOS za pomoc a odvedenú prácu pri upratovaní Kalvárie.

