III. PÔSTNA NEDEĽA – C - 24. marec 2019 - FARSKÉ OZNAMY (25. – 31. marec 2019)
Dnes popoludní o 15.00 vo Farskom kostole bude pobožnosť Krížovej cesty (v Podsadku o 14.00).

LITURGICKÝ KALENDÁR
PO 25.3. Zvestovanie Pána (slávnosť)
NE 31.3. IV. PÔSTNA NEDEĽA – C – Laetare (pri liturgických nedeľných sláveniach možno použiť ružovú farbu,
ozdobiť oltár kvetmi a hrať na organe a iných hudobných nástrojoch)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
6.00 Zosn. z rod. Mačugovej, Rybovičovej a Kudasovej A
PO
18.30 + Helena Gdovjaková
J
6.00 + Alžbeta a Ladislav Ogurčákovci
A
UT
18.30 + Ján, Katarína a Ján
J
ST
6.00 + Ján Kessel
A
6.00 + Ján, Žofia a Michal
D
ŠT
18.30 Zosnulí z rod. Kocunovej a Kaletovej
J
6.00 + Matilda Vybíralová (1. výr.)
A
PI
18.30 + Mikuláš Ilkovič
J
6.30 Poďakovanie Anny za 80 r. života
A
SO
18.30 + František, Mária, Karol a Mária
J
7.30 Poďakovanie Jána za 50 r. života
A
NE 10.30 Za zdr. a BP pre Darinu Špesovú (60 r.)
A
18.30 + Gejza Hangurbadžo
J
DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
PO 14.30 + Rudolf Jaseník
Ľ
ST
14.30 + Anna Guľašová
Ľ
PI
14.30 Za zdravie a BP pre Helenu
Ľ
NE 9.00
(gr.-kat.)
NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alžbety
UT 16.00 Za zdravie a BP pre Petra
Ľ
NE 16.00 + Jaroslav, Rúth a Jozef (rím.–kat.)
Ľ

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
PO

17.00

+ Gabriel, Jozef a ost. zosn. z rodiny

D

UT

--------

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

-

ST

17.00

Za zdr. a BP pre Petra Gomoláka (40 r.)

D

ŠT

17.00

Za prvoprijímajúce deti

A

PI

17.00

+ Michal

D

SO

--------

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

-

6.30
Na úmysel celebranta
8.30
+ Andrej, Jozef a Anna
10.30 Za zdr. a BP pre Dušana a Martina s rod.
PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
17.00 + Peter Vilk (30. deň)
17.00 Za zdravie a BP pre Taru s rodinou
9.00
Zosnulí z rodiny Srokovej
11.00 Za farníkov
CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM

D
D
J

NE
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7.00

+ Kristína Neupauerová (7. výr.)

P
J
P
P
D

FARSKÉ OZNAMY
Občianske združenie Fórum života organizuje 18. ročník kampane „25. marec - Deň počatého dieťaťa“. Vďaku za život
môžeme vyjadriť aj verejne nosením bielej stužky na svojom odeve. Viac informácií na stránke www.25marec.sk.
Požehnanie devocionálií (náboženských predmetov, ružencov, krížikov a pod. aj tých, ktoré ste si zadovážili v stredu 20.
marca pri návšteve bratov minoritov): v pondelok vo Farskom Kostole a v Kostole sv. Petra a Pavla na záver svätej omše.
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.
Pobožnosť Krížovej cesty v nasledujúcom týždni: vo Farskom kostole v piatok o 17.45 (budú sa predmodlievať otcovia
našej farnosti); v Kostole sv. Petra a Pavla vo štvrtok a v piatok o 16.15 a v nedeľu (31. marca - budú sa predmodlievať otcovia
našej farnosti) 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.
Svätá omša za účasti mládeže a birmovancov: v nasledujúcom týždni nebude. Mladí a birmovanci sa môžu zúčastniť na
svätej liturgii v Chráme Matky ustavičnej pomoci o 17.30, ktorou začneme 24-hodinovú modlitbu za mesto a bude ukončená
svätou omšou v sobotu vo Farskom kostole o 18.30. Bližšie informácie na plagáte.
Možnosť darovať 2 % z odvedených daní: Diecézny katechetický úrad, Nadácia kňazského seminára biskupa Jána
Vojtaššáka, Združenie kňazov Spišského biskupstva UNITAS. Tlačivá na vyplnenie sú v kostoloch na stolíkoch, nájdeme ich aj na
www.kapitula.sk a môžeme podporiť aj Základnú školu s materskou školou sv. Cyrila a Metoda a Cirkevné gymnázium sv.
Mikuláša v našej farnosti.
Vyšlo 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. Vopred vám vyslovujeme Pán Boh zaplať za
misionárov a ľudí v misijných krajinách.
Zápis žiakov do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou sv. Cyrila a Metoda bude 2. a 3. apríla 2019 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.
V tom istom čase bude aj zápis žiakov v Cirkevnej ZUŠ sv. Jána Nepomuckého, Štúrova 3. Vyučuje sa: klavír, akordeón,
husle, gitara, flauta a spev.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola:
z krstu Niny Lampartovej 100,-€; bohuznáma 70,-€; bohuznáma 200,-€
- úprimná vďaka
Kto by chcel prispieť na kvetinovú výzdobu Božieho hrobu, môže svoj milodar odovzdať do označených pokladničiek, ktoré
sú v kostoloch. Za milodary vyslovujeme vopred úprimnú vďaku.
Zmena času na letný: Na budúci týždeň zo soboty (30.III.) na nedeľu (31.III.) sa mení čas na letný (pred spaním si hodinky
posunieme o hodinu dopredu). Sväté omše na budúcu nedeľu budú už v letnom čase.

