FARSKÉ OZNAMY 03.03.2019
Ôsma nedeľa v cezročnom období – C.

Poriadok bohoslužieb a úmysly sv. omší
od 04.03. do 10.03.2019.
Sebedražie
Deň
Úmysly
Pondelok Za Božiu pomoc po operácií neteri
04.03.
Utorok
05.03.
+ rodičov Bryndzových, Timčíkových a brata Jána
Streda
06.03.
+ Florian a Anna Hruškoví
Štvrtok
+ z rodiny Húskovej a syna Miroslava
07.03.
Za rodičov Murárových a syna Jána, za rodičov Mellových
Piatok
a synov Štefana a Jozefa a manžela Štefana
08.03.
Sobota
09.03.
Nedeľa
10.03.
Cigeľ
Deň
Pondelok
04.03.
Utorok
05.03.
Streda
06.03.
Štvrtok
07.03.
Piatok
08.03.
Sobota
09.03.
Nedeľa
10.03.

Za + Máriu a Pavla Grolmusových a bratia Jozef a Miroslav
a starých rodičov
+ Ján Svorad a rodičia Vlasta a rodičia Píšoví a rodina
Hozlárová
Za + manžela Františka Benkoviča
+ Jozef a Anton Grolmus
+ Ján Svorada, 1. výročie

Liturgický kalendár

Čas
17.00

18.30
08.00
18.00
08.00
18.00
08.00
18.00

Za zdravie mamy a + otca

17.00
17.00
18.00

+ Imrich a Mária Šušoloví a starí rodičia

18.00

+ Emil Škultéty

18.00

Za veriacich farnosti

09.00

Sviatosť pokánia: Sebedražie: štvrtok:
piatok:
Cigeľ: štvrtok :

9.00-11.30hod.
9.00-11.30hod.; 15.00-18.00hod.
15.00-18.00hod.

Utorok

05.03.

féria

Streda

06.03.

Popolcová
streda

Štvrtok 07.03.

Štvrtok po
popolcovej strede

Piatok

08.03.

Piatok po
popolcovej strede

Sobota 09.03.

Sobota po
popolcovej strede

Nedeľa 10.03.

slávnosť

Dnes je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu

Sebedražie a Cigeľ: krížová cesta o 17.30hod.

Prvá pôstna nedeľa

Sebedražie – Poklona – upresníme počas misií

Zvonček – 42,26€
Energie – 18,71€
Zbierka potreby farnosti –137,92€
Milodar – 50€ z krstu
Upratovanie – 122 – 137

07.30
10.30

Čas

Za B. požehnanie a dary Ducha Svätého pre deti s rodinami

féria

Sviatosť zmierenia – 1 h. pred sv. omšou /ráno 06,00; 16,00/

Úmysly

+ Jozef Beláň, manželka Júlia, nevesta a vnukovia

Pondelok 04.03.

Cigeľ -

Poklona – upresníme počas misií
Zvonček – 41,80€
Energie – 20,80€
Zbierka potreby farnosti – 124,60€
Milodar –

Spoločné:
Modlíme sa deviatnik k Duchu Svätému ako prípravu na misie.
V utorok 5.3.2019 máme dekanátne rekolekcie vo farnosti Veľká Lehôtka. Začiatok je o 19.00hod.
Misie: od Popolcovej stredy 6.3.-10.3.2019 bude v našej farnosti obnova misií /29.4.-7.5.2017/. Pamätajme na to a pripravme si srdce
a rezervujme si čas pre svoju dušu. Odporúčam pozrieť si program.
V stredu je Popolcová streda. V stredu je prísny pôst zdržiavania sa mäsitého pokrmu.
V stredu začína pôstne obdobie Popolcovou stredou. Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi. Pôst zdržiavania sa mäsa
zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14.rok života, zákon pôstu zaväzuje všetkých plnoletých /18.– ročných/, až do začatia 60. roku života. Rodičia sa
majú postarať, aby tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.
Tento skutok sa nedá nahradiť iným skutkom ako to je možné urobiť každý piatok.
Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo
sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti Pána
Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.
Dni pokánia: všetky piatky v roku sú dňami pokánia. Veriaci konajú v tieto dni pokánie jedným z nasledujúcich spôsobov:
1, zdržiavanie sa mäsitého pokrmu; 2, skutok nábožnosti: krížová cesta, bolestný ruženec, sv. omša; 3, čítanie Sv. písma
aspoň 10 minút; 4, skutok lásky blížnemu: návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci, návšteva cintorína spojená s modlitbou za
zosnulých, alebo hmotná pomoc chudobným či viacdetným rodinám a pod.; 5, zrieknutie sa sledovania televíznych programov alebo
fajčenia, alebo alkoholických nápojov.
O týždeň je zbierka na charitu.
Dávam do pozornosti ponuku počas nedieľ putovať na rôzne miesta po Slovensku kde sú kalvárie. 10.3.2019 na 1.pôstnu nedeľu
pôjdeme do Novej Bani. Účasť potvrdiť nahlásiť či je záujem, len písomne na papier pri spovednici do 5.3.2019, aby sa zabezpečil odvoz.
Ďakujem ochotným ženám za pomoc upratovania vo fare po oprave okien.

