FARSKÉ OZNAMY
V. PÔSTNA NEDEĽA – A – 6. apríl 2014
7. – 13. apríl 2014
Od dnešnej nedele aţ do skončenia slávenia Utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok zostanú zahalené kríţe v
kostoloch, aby sme si viac uvedomili skutočnosť vykúpenia sveta Jeţišom Kristom na kríţi.
Dnes, na prvú nedeľu mesiaca, bude vo Farskom kostole k poklone vystavená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna po
skončení druhej svätej omše aţ do 18.15, kedy začne záverečná poboţnosť.
Popoludní o 15.00 vo Farskom kostole bude poboţnosť Kríţovej cesty.
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KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA – A (29. medzinárodný deň mládeţe)

PROGRAM BOHOSLUŢIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
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+ Mária, Anna a Ján Virostkovci
Za B. pom. a poţ. pre Luciu Fedákovú
+ Štefan a Anna Sarneckí, Ján Dufala
+ Dušan a František Strelovci
+ Ján Siráň
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+ Imrich, Monika, Ján a Barbora
Za zdr. a BP pre Jána Kundľu (60 r.)
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+ Michal Mačuga, Jozef a Mária Dufalovci
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Za zdr. a BP pre Františka a Emíliu
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+ Andrej Motýľ
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Za BP pre Leu (8 r.)
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+ Rozália Hudáková (1. výr.)
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Za zdravie a B. pomoc pre rodičov

Š

6.30
18.30

+ Juraj a Mária (20. výr.)
+ Alţbeta
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+ Ján a Katarína Chovanovci
Za B. pomoc a poţehnanie pri pôrode
+ Vojtech Dunka a Terézia Oračková
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Na úmysel celebranta
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PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
PO

14.30

ST
PI
NE

14.30
14.30
9.00

+ Mária a Anton Špesovci, ich deti
Ján, František, Jozef a Ţofia
+ Jozef Klein (1. výr.)
+ Justína Kovalčíková (30. deň)
Za farníkov (rím.-kat.)
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NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alţbety
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Za zdravie a BP rodiny Jackovej
(gr.-kat.)

Za šírenie kultúry ţivota a upevnenie
manţelstiev a rodín
Zosnulí z rod. Olejárovej, Gribovej a Bialkovej

+ Anna a Jozef Hutníkovci
Na úmysel celebranta
+ Marta Hutníková
Na úmysel celebranta
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FARSKÉ OZNAMY
Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou v našej farnosti:
Podsadek: v utorok 8. apríla: 16.00 – 18.00
Farský kostol sv. Mikuláša a Kostol sv. Petra a Pavla:
v stredu 9. apríla: 9.00 – 12.00; 14.00 - 16.30 a v nedeľu 13. apríla: 14.00 – 18.00
Prosíme, aby ste vyuţili tento čas najmä v stredu a v nedeľu ponechali moţnosť pre tých, ktorí prídu
koncom týţdňa zo škôl, z práce, ... Ak by niekomu nevyhovovali tieto termíny, môţe vyuţiť moţnosť podľa
rozpisu na nástenke, keď spovedáme po okolitých farnostiach (pretoţe v dňoch Veľkého týţdňa nebude
toľko moţností).
Sviatosť zmierenia pre chorých pred Veľkou nocou: Tých chorých, ku ktorým nechodievame na prvý piatok
a chceli by prijať sviatosť zmierenia a sv. prijímanie pred sviatkami Veľkej noci, prosíme, aby ste ich zahlásili
v sakristii kostola do budúcej nedele 13. apríla, kedy oznámime čas návštevy týchto chorých (prosíme uviesť meno,
priezvisko, ulicu a číslo domu).
Biblické stretnutie: pondelok hneď po skončení večernej svätej omše v budove farského úradu.

Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Poboţnosť kríţovej cesty pre deti pred
svätou omšou o 16.30. Nácvik spevokolu detí v nedeľu o 17.00 v Kultúrnom dome. Pozývame všetky deti. Svätá
omša za účasti detí v Podsadku bude v utorok o 18.00.
Svätá omša za účasti mládeţe: v nasledujúcom týţdni nebude. V piatok sväté omše vo Farskom kostole o 18.30
a v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00.
Poboţnosť Kríţovej cesty v nasledujúcom týţdni:
vo Farskom kostole v piatok o 17.45; v Kostole sv. Petra a Pavla v piatok o 16.15
Srdečne pozývame všetkých mladých na VEČERNÚ KRÍŢOVÚ CESTU NA KALVÁRII, ktorá sa uskutoční v piatok 11.
apríla. Stretneme sa pod Kalváriou o 20.30. (Vhodné priniesť si so sebou sviece.)
Svätá omša je najdokonalejšou a najmocnejšou modlitbou, v ktorej sa sprítomňuje Kristova obeta na kríţi. Preto
sme na Slovensku uţ v minulom roku slúţili kaţdý deň svätú omšu na úmysel: za šírenie kultúry ţivota a upevnenie
manţelstiev a rodín. Aj tento rok budeme na Slovensku pokračovať v tejto iniciatíve. V Spišskej diecéze sa budú
tieto sväté omše slúţiť v apríli. Prehľad programu slúţenia svätých omší na Slovensku je umiestnený na internetovej
stránke Sekcie kultúry ţivota (kulturazivota.kbs.sk). Sväté omše v Spišskej diecéze sa budú slúţiť podľa
nasledovného rozpisu a v našej farnosti bude svätá omša s týmto úmyslom na budúcu nedeľu o 8.30 v Kostole sv.
Petra a Pavla.
Ponúkame vám knihu od doc. Františka Trstenského s názvom „Múdrosť, ktorá hľadá Boha“. Naše zauţívané
vyjadrenia „Jóbove zvesti“, „Nič nové pod slnkom“, alebo „Všetko má svoj čas“, vlastne pochádzajú z Biblie. Sú
súčasťou výnimočných spisov, ktoré sa zvyknú označovať názvom múdroslovná literatúra. Patrí do nej Kniha
prísloví, Jób, Kazateľ, Sirachovec, Pieseň piesní, Kniha múdrosti a Kniha ţalmov. V tejto publikácii sa čitateľ
dozvie, čo Biblia vlastne chápe pod múdrosťou a získa základné informácie o jednotlivých múdroslovných spisoch.
Knihu si môţete zakúpiť v sakristii za 5,-€.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznáma rodina 100,-€; bohuznáma 40,-€; pre opravy
Filiálneho kostola: rodina Starosundecká 50,-€
- úprimná vďaka
Dnes pri svätých omšiach je zbierka pre opravy Farského kostola (v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola).
Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za milodary.
Kto by ešte chcel prispieť na kvetinovú výzdobu Boţieho hrobu, môţe svoj milodar odovzdať do pokladničiek,
ktoré sú v kostoloch. Za milodary vyslovujeme vopred úprimnú vďaku.

