FARSKÉ OZNAMY (18. – 24. máj 2020) - VI. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – A - 17. máj 2020
LITURGICKÝ KALENDÁR
ST 20.5. Večer: z nasledujúcej slávnosti
ŠT 21.5. NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť – prikázaný sviatok (v kancelárii nestránkový deň)
NE 24.5. VII. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – A - NEDEĽA MASMÉDIÍ
PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
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+ Anna a Štefan Fábovci
+ Štefan a Mária
Za BP pre Katarínu, Martina a Štefana
+ Peter a Agnesa Kollárovci
+ Michal Repka
Za zdr. a BP pre rod. Emila Kviatkovského
Zosnulí z rod. Michňovej
+ Alojz
+ Milan Vitko
Za farníkov
Na úmysel celebranta
Za zdravie a BP pre rod. Hutníkovú
Na úmysel celebranta
+ Margita Hrešková
+ Júlia, Juraj, Oľga a Miroslav Miščíkovci
+ Ján
Poď. Miroslava a Terézie za 20 r. manž.
+ Andrej, Helena, Michal a Mária
Na úmysel celebranta
Za zdr. a BP Evy a Jána s rod. (35 r. manž.)
Za zdr. a BP pre Rafaelu, Dominiku a Slavomíra
+ Pavol, Mária a Ján
Za BP a pomoc pre Máriu s rodinou
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FARSKÉ OZNAMY
Pokračuje rekonštrukcia exteriéru Farského kostola, preto sväté omše v nasledujúcom období budú v Kostole sv.
Petra a Pavla: pondelok, utorok, streda a piatok 6.00, 17.00 a 18.30; štvrtok 6.00, 8.00, 17.00 a 18.30;
sobota 6.30 a 18.30; nedeľa 6.30, 8.30, 10.30, 16.00 a 18.30. Ranné sväté omše okrem nedele budú iba
recitované, bez organa. Úmysly svätých omší z Farského kostola budú slúžené pri svätých omšiach v Kostole sv.
Petra a Pavla, ako je v oznamoch. Sväté omše vo štvrtok o 8.00, v nedeľu o 8.30 a v ostatné dni o 17.00 sú určené
pre seniorov nad 65 rokov.
Naďalej platia hygienické nariadenia, o ktorých sme vás informovali minulú nedeľu.
Kostol bude otvorený 15 minút pred začiatkom svätej omše, spoločne sa nemodlíme ani posvätný ruženec ani
májovú pobožnosť a od piatka ani Novénu k Duchu Svätému (pomodlíme sa v rodinách).
Sviatosť zmierenia (za týchto podmienok a iba v uvedenom čase) – ako sme oznámili minulú nedeľu:
(spovedajúca sa osoba: má byť zdravá (nemá mať akékoľvek príznaky respiračného ochorenia, napr. kašeľ,
horúčka, dýchavičnosť alebo akékoľvek príznaky ochorenia Covid-19 alebo nariadené karanténne opatrenia);
spovedať budeme v kostole a pri kostole; pri vstupe do kostola si povinne dezinfikuje ruky; používa osobné
ochranné prostriedky (prekrytie nosa a úst); ak sa spovedá vo väčšej spovednej miestnosti (v menšej sa nebude
spovedať), po vstupe nezatvára za sebou dvere; pri sv. spovedi nie je k spovedníkovi otočená priamo tvárou, ale
bokom zachovajúc predpísaný odstup; zachová aj v rade na sv. spoveď dvojmetrové rozostupy; na sviatosť
zmierenia čaká v určenom rade pred hlavným vchodom (bočné budú zatvorené) v dvojmetrových rozostupoch; pri
sv. spovedi stručne – pre jedného kajúcnicka čas max. päť minút; modlitbu po sv. spovedi a uložený kajúcny skutok
sa kajúcnik pomodlí neskôr doma – v Kostole budú iba tí, ktorí sa priamo spovedajú a čakajúci, ktorí sú už na rade;
ak by bolo potrebné, tak 15 minút pred začiatkom svätej omše budeme spovedať už iba von; buďme trpezliví a
zachovajme poriadok a pokoj.
Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok až piatok (okrem štvrtka) 16.00 – 16.30
Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom týchto dní sú prosby za
úrodu. My budeme prosiť o požehnanie tohtoročnej úrody v utorok pri večernej svätej omši.

Svätá omša za účasti detí pripravujúcich sa na prvé sväté prijímanie: streda v Kostole sv. Petra a Pavla
o 18.30. Žiaci (s otcom alebo matkou) ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda. Táto svätá omša je len pre deti a ich rodičov.
Predmanželská príprava, ktorá prebieha v soboty o 10.00 v budove Farského úradu, bude podľa rozpisu
v Kostole sv. Petra a Pavla (aby bolo možné dodržať súčasné hygienické nariadenia).
Na budúcu nedeľu 24. mája si celá Cirkev pripomína 54. svetový deň spoločenských komunikačných
prostriedkov a pri svätých omšiach bude zbierka pre potreby katolíckych masmédií.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola:
bohuznáma 100,-€; bohuznáma rodina z pohrebu 100,-€; bohuznáma rodina 400,-€; Ján 350,-€; bohuznáma rodina
600,-€; Vladimír 100,-€; bohuznáma 100,-€; Karol 50,-€; Filip 30,-€; František 100,-€; Mária 30,-€; Margita 100,-€;
z pohrebu Milana Vitka 100,-€; Anna 100,-€; Kristína 100,-€; Helena 100,-€; Veronika 300,-€; bohuznáma rodina
200,-€;Ladislav 50,-€; Mária 100,-€; z pohrebu Júlie Girgaschovej 50,-€
- úprimná vďaka
Prosíme o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo. Ak by niekto chcel a mohol podporiť toto dielo aj finančne,
môže tak urobiť prevodom na č. ú. SLSP: SK22 0900 0000 0001 0386 3036; č. ú. VÚB: SK94 0200 0000 0037 5596
4258; č. ú. OTP: SK50 5200 0000 0000 0421 8947. Fotogaléria rekonštrukcie Farského kostola na stránke farnosti.

