FARSKÉ OZNAMY - 12. apríl 2020 (13. - 19. apríl 2020)

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA - VEĽKÁ NOC 2020
Tento týždeň, až do II. Veľkonočnej nedele vrátane, sú dni Veľkonočnej oktávy. Počas celého veľkonočného
obdobia namiesto modlitby Anjel Pána sa modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná. (správne zvolanie: Raduj sa
a veseľ sa, Panna Mária, aleluja. Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.)

LITURGICKÝ KALENDÁR
NE 19.4.

II. Veľkonočná nedeľa - A - Nedeľa Božieho milosrdenstva

FARSKÉ OZNAMY
Českí a moravskí biskupi pozvali veriacich, aby na Bielu sobotu po zotmení zapálili vo svojich domovoch
sviečku alebo vystavili do okna obraz Ježiša Krista. "Je to veľmi pekná iniciatíva: budem rád, ak sa k nej
pridajú aj slovenskí veriaci," povedal pre TK KBS Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov
Slovenska.
"Je to stará veľkonočná tradícia, ktorú by sme priviedli k životu a vydali tak svedectvo, že Ježiš je Svetlom nášho
života, ktorý nepozná západ, ako o tom počas veľkonočnej noci s radosťou a rozochvením spievame. Ďakujeme
vám, že sa k tejto výzve pripojíte," napísali svojim veriacim pred Veľkou nocou biskupi Čiech a Moravy.
K tomuto kroku vyzvali aj predseda Komisie biskupských konferencií EÚ kardinál Jean-Claude Hollerich SJ a
predseda Rady biskupských konferencií Európy kardinál Angelo Bagnasco. "Je to malé, ale významné a symbolické
posolstvo nádeje v tomto historickom a dramatickom momente, kedy sú milióny ľudí v Európe a vo zvyšku sveta
zasiahnutí veľkým utrpením a neistotou spôsobenou pandémiou."
Veriacich, samozrejme, vyzývame k náležitej obozretnosti: pri zažatej svieci sa treba pomodliť, ale nenechať ju
bez dozoru na mieste, kde by mohla spôsobiť požiar.
Pastiersky list diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku na Veľkú noc 2020 na stránke farnosti.
Priamy prenos svätých omší z Farského kostola sv. Mikuláša:
https://www.youtube.com/watch?v=9EnCOkqkJBE
pondelok: 10.30
utorok – piatok: 19.00 (kvôli prácam pri rekonštrukcii Farského kostola)
sobota: 7.00
nedeľa: 10.30
Úmysly svätých omší, ktoré boli nahlásené, slúžia kňazi pri súkromnom slávení svätých omší.
Sobota 18. apríla o 13.00 vo Farskom kostole: sobášny obrad Martin Bartko – Klaudia Krafčíková.
Slávnosť prvého svätého prijímania: Prosíme rodičov, aby s prvoprijímajúcimi deťmi využili čas okrem
modlitieb aj na opakovanie a prehĺbenie základných náboženských vedomostí a na osvojenie si priebehu sviatosti
zmierenia. Či sa bude táto slávnosť konať v plánovaných termínoch alebo v inom čase, o tom Vás budeme vopred
informovať.
Modlitba duchovného svätého prijímania: Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne
prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa
budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať,
príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil tvoju
vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: z pohrebu Erika Tokarčíka 100,-€; bohuznáma rodina 100,-€;
bohuznámy 50,-€; bohuznáma 50,-€
- úprimná vďaka
Prosíme o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo v tomto náročnom a ťažkom období pandémie. Ak by niekto
chcel a mohol podporiť toto dielo aj finančne, môže tak urobiť prevodom na č. ú.: SK22 0900 0000 0001 0386 3036.
Fotogaléria rekonštrukcie Farského kostola na stránke farnosti.

OHLÁŠKY
Spracúvanie osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Preto v ohláškach môžeme uvádzať iba meno, priezvisko a bydlisko.

Sviatosť manželstva chcú prijať: MARTIN BARTKO, bývajúci v Starej Ľubovni a KLAUDIA KRAFČÍKOVÁ,
bývajúca v Starej Ľubovni (1.-3.x).
Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné
manželstvo, nech to oznámi na Farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb.

