FARSKÉ OZNAMY – 2. marec 2014
8. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A
3. – 9. marec 2014
Dnes, hoci je prvá nedeľa, Sviatosť Oltárna nebude vystavená k poklone, pretoţe v pondelok 3. marca bude
v našej farnosti celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej vo Farskom kostole. Sviatosť Oltárna bude
vyloţená po skončení rannej svätej omše aţ do 18.15, kedy začne záverečná poboţnosť.
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ST
ŠT
PI
NE

5.3.
6.3.
7.3.
9.3.

Popolcová streda – začiatok pôstneho obdobia, deň pokánia v celej Cirkvi
Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania
Prvý piatok
I. PÔSTNA NEDEĽA – A

PROGRAM BOHOSLUŢIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA

6.00
18.30
6.00
18.30
6.00
18.30
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18.30

+ Jozef Ţolňák (1. výr.)
+ Emil, Veronika, Pavol a Boţenka
Za zdravie a BP pre Máriu s rodinou
Za zdravie a BP pre Ladislava
+ Mária, Michal a Štefan
Na úmysel celebranta
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18.30
6.30
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18.30
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18.30

Poďakovanie Jána za 75 rokov ţivota
+ Rozália Hudáková (1. výr.)

+ Václav a Mária Beldovci, Štefan a Mária Petriľákovci

+ Viera, Miroslav, Tomáš a Ladislav

Za zdr. a BP pre Jozefa, Pavla, Máriu a Františku

Na úmysel celebranta

+ Mikuláš, Anton Kasperkevič, Štefan Smrek
Poď. Pavla Jeleňa za 60r. ţ. a za zdr. a BP

+ Anna Ţecová
+ Helena Bukovinová
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17.00

+ Jozefína a František Vitkovskí
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Za zdravie a BP pre Annu
Za zosn. rodičov a súrodencov z rod. Ratzovej
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+ Roman, Barbora a Tomáš
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+ Jolana Vorobľová (1. výr.)
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+ František, Marta a František ml.
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PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
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Za poţehnanie rodiny Budziňákovej
+ Pavel Imrich (1. výr.)
+ Štefan Birošík
(gr.-kat.)
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NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alţbety
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Za zdr. a BP pre Irenu Baláţovú (60 r.)
Za zdr. a BP pre Michala Zemčáka s rod.

+ Anna a Karol Reľovskí a František
+ Ladislav Dunka
+ Ján a Rozália Landorovci
Zosnulí z rodiny Pappovej
Na úmysel celebranta
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CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM

Poďak. Ţofie Malinovej za 70 r. ţ.
Za zdr. a BP pre Štefana (rím.-kat.)
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FARSKÉ OZNAMY
Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom:
Farský kostol sv. Mikuláša:
pondelok aţ piatok ½ hod. pred rannou svätou omšou
pondelok, utorok, streda a štvrtok od 18.00
piatok 16.00 – 18.30
Kostol sv. Petra a Pavla:
streda a štvrtok 15.00 – 17.00
Podsadek:
utorok 16.00 – 17.00
Návšteva chorých:
piatok od 8.00
Biblické stretnutie: pondelok hneď po skončení večernej svätej omše v budove farského úradu.
Sväté omše za účasti detí a za účasti mládeţe: keďţe sú jarné prázdniny, tak v tomto týţdni nebudú.

--

Popolcovou stredou sa začína pôstne obdobie. V tento deň je prísny pôst a zdrţovanie sa mäsitého pokrmu
(jeden raz dosýta sa najesť a dva razy niečo zajesť, ale bez mäsa). Tento prísny pôst viaţe všetkých, ktorí dovŕšili
18. a začali 60. rok ţivota. Pre ostatných platí zdrţovanie sa mäsitého pokrmu. Na znak pokánia a obrátenia
budeme v tento deň pri všetkých svätých omšiach poznačení popolom.
Adorácia: prvopiatková (Litánie k Najsv. Srdcu Jeţišovmu sa modlíme v rámci adorácie).
Poboţnosť Kríţovej cesty v nasledujúcom týţdni:
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
Stretnutie františkánskeho spoločenstva: sobota 8. marca, svätá omša vo Farskom kostole o 9.00.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: z krstu Karin Márie Kindjovej 20,-€, z pohrebu Júlie
Durankovej 50,-€
- úprimná vďaka
Duchovná obnova pre mladých muţov o povolaní: 21. – 23. marec 2014, miesto konania: Kláštor
Redemtoristov, Podolínec, Kláštorná 2, pre chlapcov a mladých muţov vo veku 16 – 35 rokov. Obnova sa začne 21.
marca o 17.00. Prihlásiť sa treba do 4. marca u P. Jozefa Nováka CSsR na emailovej adrese:
jozef.novak.cssr@gmail.com alebo na tel. čísle: 0904738443. (Treba si priniesť spácak, počet účastníkov
obmedzený.) Bliţšie informácie na nástenkách.
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú s prípravou stretnutí kurzu Objav Krista. Sme veľmi radi, ţe
takýmto spôsobom vlastne celá naša farnosť organizuje tento kurz pre mladých, kaţdý sluţbou, ktorú vie a môţe
ponúknuť. Na tento kurz sa prihlásilo 57 účastníkov a bude trvať ešte do 21. marca. Chceme Vás aj naďalej
poprosiť o duchovnú, ale i hmotnú pomoc (pečenie koláčov, finančná pomoc na materiály,...). V sakristiách sú
pripravené hárky, na ktoré sa môţete zapísať a mladí nás budú kontaktovať.
Dnes pri svätých omšiach je zbierka pre opravy Farského kostola (v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola).
Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za milodary.
Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu. Zbierka bude pouţitá na stavbu Špeciálnej základnej školy sv.
Maximiliána Márie Kolbeho v Spišskej Novej Vsi, ktorú navštevujú kombinovane postihnuté deti. V mene ich rodičov,
ale aj všetkých charitných pracovníkov nám diecézny biskup vopred vyslovuje srdečné poďakovanie za milodary a
vyprosuje hojnosť Boţích milostí.
Pôstna krabička pre Afriku 2014: Podporiť Charitu môţeme okrem tradičnej jarnej zbierky aj formou Pôstnej
krabičky pre Afriku, ktorou sa Slovenská katolícka charita snaţí upozorniť na potrebu solidarity s deťmi
postihnutými vírusom HIV a chorobou AIDS v africkej Ugande. Symbolom pomoci týmto chorým deťom je malá
pôstna krabička, ktorú Charita distribuovala spolu s informáciami o svojej činnosti do viac ako 600 farností na celom
Slovensku. Vďaka vašej štedrosti sa v minuloročnej kampani vyzbieralo viac ako 120 000,-€, ktoré SKCH pouţila na
prevádzku sirotinca Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a iné projekty na severe Ugandy. Dnes tak vďaka
dobrodincom zo Slovenska pomáha viac ako 170 deťom. Krabičky si môţete prevziať na stolíkoch v kostole. Ak by sa
k vám tohtoročná pôstna krabička nedostala, všetky potrebné informácie sú aj na internetovej stránke
www.charita.sk alebo www.postnakrabicka.sk.
Aj v tomto roku je tu moţnosť darovať 2 % z odvedených daní: Diecézny katechetický úrad, Zdruţenie kňazov
Spišského biskupstva “Unitas”, Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. Tlačivá na vyplnenie
sú v kostoloch na stolíkoch. Ostatné tlačivá nájdete na www.kapitula.sk a môţeme podporiť aj Cirkevnú Základnú
školu s materskou školou a Cirkevné gymnázium v našej farnosti.

