FARSKÉ OZNAMY 10.03.2019
1. pôstna nedeľa v roku – C.

Poriadok bohoslužieb a úmysly sv. omší
od 11.03. do 17.03.2019.
Sebedražie
Deň
Úmysly
+ Pavol Záň, 1. výročie
Pondelok
11.03.
Utorok
12.03.
Za rodinu Bobokovú a rodinu Bodockú
Streda
13.03.
Štvrtok
14.03.
Za + Milana Luptáka a + z rodiny Luptákovej a Eržiakovej
Piatok
15.03.
Sobota
16.03.
Za brata Karola, rodičov Karola a Annu a všetkých + z rodiny
Nedeľa
Šimunekovej, Budinskej a Jánskej
17.03.
Za veriacich farnosti

Cigeľ
Deň
Úmysly
Pondelok
11.03.
Za + manžela Jozefa Šušola a rodičov Máriu a Imricha
Utorok
12.03.
Streda
13.03.
+ Jozef Oboňa a rodina Oboňová a Virtová
Štvrtok
14.03.
Piatok
15.03.
Sobota
16.03.
+ Juraj Mašura
Nedeľa
17.03.

Liturgický kalendár

Čas
17.00

17.00

17.00

Pondelok 11.03.

Pondelok po 1.
pôstnej nedeli

Utorok

12.03.

Utorok po 1.
pôstnej nedeli

Streda

13.03.

Streda po 1.
pôstnej nedeli

Štvrtok 14.03.

Štvrtok po 1.
pôstnej nedeli

Piatok

15.03.

Piatok po 1.
pôstnej nedeli

Sobota 16.03.

Sobota po 1.
pôstnej nedeli

Nedeľa 17.03.

slávnosť

Celodenná rodinná adorácia

Druhá pôstna nedeľa

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

07.30
10.30

Sebedražie – Poklona – v piatok 16.30hod.

Zvonček – 32,14€
Energie – 17,60€
Zbierka potreby farnosti –122,94€
Milodar –
Upratovanie – 138 – 154
Krížová cesta – streda o 16.30hod.

Čas

Cigeľ 20.00

07.00

09.00

Poklona – nebude
Zvonček – 86,35€
Energie – 19€
Zbierka potreby farnosti – 118,85€
Milodar –
Krížová cesta – nebude

Spoločné:
Dnes je zbierka na charitu.
Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali počas obnovy misií zabezpečiť program. Pátri misionári sa u nás veľmi dobre cítili.
Kto má záujem, môže prispieť na potreby ich rehole.
V utorok 12.3. v Cigli bude už avizovaná štafetová adorácia rodín za rodiny. Začiatok o 8:00- 20.00hod. potom bude sv. omša.
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.
Dávam do pozornosti ponuku počas nedieľ putovať na rôzne miesta po Slovensku kde sú kalvárie. 16.3.2019 na 2.pôstnu nedeľu
pôjdeme do Nitri. Ale pôjdeme v sobotu na celý deň. Od rána 7:15hod do večera. Účasť potvrdiť nahlásiť či je záujem, len písomne na papier
pri spovednici do 10.3.2019, aby sa zabezpečil odvoz. Ďalšie termíny: 24.3. Žarnovica; 31.3. Kremnica.

