II. PÔSTNA NEDEĽA – A - 8. marec 2020 - FARSKÉ OZNAMY (9. – 15. marec 2020)
Dnes popoludní o 15.00 v Kostole sv. Petra a Pavla bude pobožnosť Krížovej cesty (v Podsadku o 14.00).
LITURGICKÝ KALENDÁR
NE 15.3. III. PÔSTNA NEDEĽA – A
PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
6.00 Za zdravie a BP pre Helenu (94 r.)
D
PO
18.30 + Vavrinec Korsch
A
6.00 Za BP a zdravie pre Jolanu (70 r.)
D
UT
18.30 + Matilda a Karol
A
ST
6.00 + Štefan Solotruk
D
6.00 + Štefan a Mária
D
ŠT
18.30 + Jana Pavlovská (1. výr.)
J
6.00 Za BP a zdr. pre Ľubomíra a Mariána s rod.
D
PI
18.30 + Pavol Basár
J
6.30 + Ján Dolný
D
SO
18.30 + Antónia, Maximilián a Imrich Zavartkayovci
A
7.30 + Mons. Ján Zentko (11. výr.)
D
NE 10.30 Za BP a zdravie pre Filipa, Samuela, Luciu a Petra
D
18.30 + Regina Bodnárová (30. deň)
A
DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
PO 10.00 + Mária Kozubová – pohrebná, NC
P
UT 11.00 + Vilma Rojková – pohrebná, NC
P
ST
14.30 Za zdr. a BP pre Tomáša, Patríciu, Annu, Martinu a Marcelu s rod. Ľ
PI
14.30 + Marián a Mária
Ľ
(gr.–kat.)
NE 9.00
NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alžbety
UT 16.00 Za zdravie a BP pre katechétov
Ľ
NE 16.00 + Ľuba Drahovská (rím.-kat.)
Ľ

KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
PO

17.00

+ Ján Staš

J

UT

--------

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

-

ST

17.00

Za BP a zdr. pre Reginu, Pavlínu, Dávida a Dominiku

A

ŠT

17.00

Za prvoprijímajúce deti

A

PI

17.00

+ Rudolf, Karol a Mária

A

SO

--------

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

-

NE

UT
ST
NE

6.30
+ Štefan, Mária, Žofia a Ondrej
8.30
+ Karol, Anna, Ján a Mária
10.30 Za zdr. a BP pre Máriu, Mareka, Matúša a Ondreja s rod.
PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
17.00 Za zdravie a BP pre katechétov
17.00 + Ladislav Muskolay
9.00
+ Štefan, Viktória a František
11.00 Za BP p. Lebeková

J
J
A
J
J
P
P

CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM
UT

7.00

(gr.-kat.)

-

FARSKÉ OZNAMY
Vzhľadom na odporúčania KBS ohľadom koronavírusu je z preventívnych dôvodov zrušená nedeľnú večerná
modlitba po svätej omši v Kláštornom kostole v Podolínci.
Sväté omše v nemocnici a Domove pre seniorov sú výhradne za účasti pacientov, respektíve klientov, nie
ostatných farníkov.
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.
V piatok 13. marca je 7. výročie zvolenia Svätého Otca pápeža Františka. Pamätajme na neho vo svojich
modlitbách.
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 a v nedeľu (15. marca)
o 15.00; v Kostole sv. Petra a Pavla vo štvrtok a v piatok o 16.15 (v nedele pobožnosti Krížovej cesty budú
striedavo vo Farskom kostole a v Kostole sv. Petra a Pavla); 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 v utorok o 16.45 v Kostole sv. Petra a Pavla.
Svätá omša za účasti mládeže: piatok vo Farskom kostole o 18.30.
Svätá omša za účasti rodín: nedeľa 15. marca o 10.30 v Kostole sv. Petra a Pavla.
Nové číslo časopisu „Milujte sa“ (cena 1,50 €).
Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka na charitu. V našej farnosti sa vyzbieralo 2 005,48 €, z toho
v Podsadku 151,87 €. Všetkým darcom, v mene tých, ktorí potrebujú našu pomoc, vyslovujeme vrúcne
poďakovanie.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznáma 100,-€; bohuznáma rodina z krstu 100,-€;
bohuznámy 50,-€; bohuznáma 20,-€; bohuznáma rodina 700,-€; bohuznáma 22,-€; bohuznáma 5,-€; z pohrebu Márie
Kozubovej 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.

Odporúčania predsedu KBS v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu
Bratislava 6. marca (TK KBS) Na Slovensku potvrdili prvý prípad nákazy koronavírusom.
Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS, v tejto súvislosti vydal
niekoľko odporúčaní pre katolíckych kňazov a veriacich. Prinášame vám ich v plnom znení:
V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 Konferencia biskupov Slovenska odporúča všetkým
katolíckym inštitúciám pravidelne sledovať a dodržiavať pokyny Úradu verejného zdravotníctva a zároveň
zodpovedne spolupracovať s príslušnými predstaviteľmi verejnej správy.
Ochrana zdravia je kresťanskou povinnosťou. Kým trvá nebezpečenstvo nákazy, neodporúčame
organizovať pútnické zájazdy na Slovensku, ani do zahraničia. Spoločné podujatia okrem
liturgických slávení treba obmedziť.
Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby
zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách:
naopak, majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala.
Kňazi nech vo zvýšenej miere dodržiavajú hygienu, starostlivo si pred bohoslužbami umývajú
ruky a používajú dezinfekčné prostriedky.
V chrámoch odporúčame dočasne nepoužívať sväteničky a z lavíc odložiť spoločné predmety knižky, ružence, atď. Košíky pre milodary nech sa nepodávajú z rúk do rúk.
Znak pokoja v liturgii možno zatiaľ vynechať alebo odporučiť iba vzájomný úklon hlavy,
namiesto podávania rúk.
Na vysluhovanie sviatosti zmierenia sa odporúča použiť spovednice s mriežkou, ktorú treba opatriť
priesvitnou zábranou. Vyhnúť sa treba aj preplneniu chrámových priestorov.
Veriacich prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych
pracovníkov. Neprepadajme obavám, ale buďme príkladom zodpovedného postoja!
Zachovajme náležitú obozretnosť, ale aj pomáhajme tým, ktorí nás potrebujú. S dôverou prosme
Pána o jeho pomoc a ochranu.
Slovenskí biskupi na vás denne pamätajú v modlitbách a s požehnaním.
Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS
V Bratislave, 6. marca 2020

Od piatka 6. marca, okrem iného platí:
Zákaz návštev vo všetkých nemocniciach v SR
Zákaz návštev vo všetkých väzniciach v SR
Zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb

