FARSKÉ OZNAMY - 11. február 2018 - VI. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B (12. - 18. február 2018)
ST 14.2.
NE 18.2.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Popolcová streda – začiatok pôstneho obdobia, deň pokánia v celej Cirkvi
I. PÔSTNA NEDEĽA – B
PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
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FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
Za zdravie a BP pre Mariána a Máriu
+ František, Lucia a Michal
Za duše v očistci
+ Štefan, Barbora, Ján, Peter a Jozef
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+ František Puškár (4. výr.)
Za duše v očistci

D
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+ Margita
18.30 + Helena Gdovjaková (2. výr.)
6.00
Za zdravie a BP pre rodinu Sýkorovú
PI
18.30 + Mikuláš (1. výr.)
6.30
Za zdravie a BP pre Mariána a Máriu
SO
18.30 + Vladimír, Karol a Emil
7.30
Za zdravie a BP pre Valentína s rodinou
NE 10.30 Na úmysel celebranta
18.30 + Anna, Terézia a Anna
DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
PO
14.30 + Róbert
ST
14.30 + Pavol, Milan a Jozef
PI
14.30 Za zdravie a BP pre Máriu
NE
9.00
(gr.-kat.)
NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alžbety
UT 16.00 Za zdravie a BP rodiny Urbanovej
NE 16.00 + Karol (1. výr.) (rím.-kat.)
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
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+ Gabriela, František a Simona

J

UT

---------

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

-

ST

8.00
9.30
17.00

+ Viktor Alexík (30. deň)
Pre ZŠ s MŠ a Cirk. gymnázium
+ Štefan Krafčák
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+ Mária, Jozef, Anna a Štefan
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6.30
+ Mária Angelovičová (30. deň)
8.30
+ František
10.30
+ Vilma, Jozef a Valentín
PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
17.00
+ Rudolf Čureja
18.30r. Za prvoprij. deti, katechétov a animátorov
9.00
+ František, Anna, Milan a Anton
11.00
Za farníkov
CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM
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Svätá omša nebude.
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FARSKÉ OZNAMY
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.
Popolcovou stredou sa začína pôstne obdobie. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu (jeden raz dosýta sa
najesť a dva razy niečo zajesť, ale bez mäsa). Tento prísny pôst viaže všetkých, ktorí dovŕšili 18. a začali 60. rok života. Pre ostatných
platí zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Na znak pokánia a obrátenia budeme v tento deň pri všetkých svätých omšiach poznačení
popolom.
Pobožnosť Krížovej cesty v nasledujúcom týždni:
vo Farskom kostole v piatok o 17.45 a v nedeľu o 15.00; v Kostole sv. Petra a Pavla v piatok o 16.15
Adorácia: streda v Kostole sv. Petra a Pavla; štvrtok vo Farskom kostole.
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, deti nech si prinesú rukavice a teplé oblečenie (najlepšie
otepľovačky).
Svätá omša za účasti mládeže: piatok vo Farskom kostole o 18.30.
Prihlášky do kňazského seminára: Tí, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, nech sa s tajomstvom povolania zdôveria svojmu
farárovi alebo kňazovi, ktorému dôverujú. Termín podania prihlášky do kňazského seminára je najneskôr do 28.2. Prihláška sa podáva
prostredníctvom vlastného farára. Bližšie informácie o prijímacom konaní na štúdium katolíckej teológie si uchádzači môžu pozrieť na
internetovej stránke kňazského seminára: ks.kapitula.sk/sk/info_pre_kandidatov.
Slovenská katolícka charita pripravila na aktuálne pôstne obdobie už siedmy ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku.
Ponúka tak prežiť pôstne obdobie s pohľadom na tých, ktorí žijú v chudobe. V rodinách môžete spoločné pôstne predsavzatie premeniť
na konkrétny skutok lásky a odrieknutú obľúbenú sladkosť, kávu či inú drobnosť môžete premeniť na Váš pôstny príspevok do
papierovej krabičky. Tento, možno vo Vašich očiach malý dar, pomôže deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. V minulom
roku sme spoločne vyzbierali sumu viac ako 250 000,-€, vďaka ktorým môžeme postaviť novú budovu škôlky a odborné učebne, kde
ponúkneme dvojnásobne viac deťom prístup ku vzdelaniu. Pre vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte, je pripravený aj špeciálny
darček - hudobné CD, ktoré pripravili deti v Centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie ako poďakovanie podporovateľom. Pôstne
krabičky sú k dispozícii na stolíkoch v kostoloch a môžete si ich zobrať domov. Viac informácií nájdete na plagáte a webovej stránke
Charity (www.charita.sk).
Na budúcu nedeľu – I. pôstnu sa v našich kostoloch koná zbierka na charitu.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola:
bohuznáme 15,-€; bohuznáma 30,-€; z krstu Lujzy Nemergutovej 70,-€; z pohrebu Adolfa Kinského 100,-€
- úprimná vďaka
Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka pre opravy našich kostolov. Vyzbieralo sa pre Farský kostol 3 965,62 € a pre
Filiálny kostol 369,32 €. Zbierky s milodarmi tvoria sumu: Farský kostol 219 603,36 €; Filiálny kostol 17 763,79 €. Všetkým darcom
túžiacim po obnove našich kostolov vyslovujeme vrúcne poďakovanie za štedrosť. Ak niekto nemôže prispieť do zvončeka alebo na
zbierku kvôli nedostatku financií, nech sa netrápi, len Vás chceme poprosiť, aby sme nedávali na tieto účely mince, ktoré nie sú u nás
platné (bývalé Kčs, Sk, zahraničné, iné predmety podobné minciam a pod.), lebo to spôsobuje problém pri sčítavaní v počítačke mincí.
Do Veľkej noci sme mali v úmysle vo Farskom kostole vykonať práce súvisiace s novou elektroinštaláciou, avšak tieto práce sú zatiaľ
po konzultácii s Krajským pamiatkovým úradom odddialené. Do konca mája by mal byť ukončený architektonicko-historický výskum
kostola, v marci by sa mal otvoriť vstup do krýpt pod kostolom a potom bude vydané rozhodnutie KPÚ o postupe ďalších prác ohľadom
krýpt. Tiež by prebehol reštaurátorský výskum krstiteľnice a bude potrebný statický posudok kostola. Kedže fasáda veže kostola je v
havarijnom stave a je potrebná obnova (možno aj výmena) strešnej krytiny, zvodov a žľabov, tak počas tohoto roku (kedže vo vnútri
kostola sa nebude robiť) by sme sa pokúsili vykonať aspoň tieto práce.

