FARSKÉ OZNAMY 08.03.2020
Druhá pôstna nedeľa – A.

Poriadok bohoslužieb a úmysly sv. omší
od 09.03. do 15.03.2020.
Sebedražie
Deň
Úmysly
Pondelok Nebude sv. omša
09.03.
Utorok
10.03.
Streda
Nebude sv. omša
11.03.
Štvrtok
12.03.
Piatok
Za B. pomoc pri liečbe detí
13.03.
Sobota
14.03.
Nedeľa
+ Dušan Hruška - 1.výročie
15.03.
Poďakovanie P.Bohu za dožitých 80 r. života

Liturgický kalendár

Čas

17.00

Pondelok 09.03.

féria

Utorok 10.03.

féria

Streda 11.03.

féria

Štvrtok 12.03.

féria

Piatok 13.03.

féria

Sobota 14.03.

féria

Nedeľa 15.03.

slávnosť

Sviatosť zmierenia – 1 h. pred sv. omšou /06.00hod. a 16.00hod./
FINANCIE

Milodar

SEBEDRAŽIE
45,12 EUR
98,56 EUR
79,24 EUR
6,87 EUR
2x100 EUR, 50 EUR

CIGEĽ
70,50 EUR / 25,38 EUR
25,38 EUR
0 EUR 25,38 EUR
149,50 EUR
-

Poklona

Piatok o 16.00hod.

Sobota o 16.00hod.

Krížová cesta

nebude

nebude

Upratovanie kostola

č. domu 205 – 221

-

Zvonček 01.03.2020
Presun

07.30
10.30

Zbierka pre potreby farnosti 01.03.
Zbierka na charitu
Energie

Cigeľ
Deň
Pondelok
09.03.
Utorok
10.03.
Streda
11.03.
Štvrtok
12.03.
Piatok
13.03.
Sobota
14.03.

Úmysly

Za zdravie a B. požehnanie a dary D. Svätého pre dcéru
a syna s rodinami

17.00

Nedeľa
15.03.

Za veriacich farnosti

09.00

Tretia pôstna nedeľa

Čas

Spoločné:

Nebude sv. omša

-

Nebude sv. omša

-

Počas týždňa budem na execiciách. Prosím o modlitby. Zastupuje ma v prípade pohrebu p. farár Krnáč z Koša.
Stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi v Cígli nebude. V Sebedraží bude v piatok o 15.00hod. vo fare.
Cígeľ: stretnutie birmovancov, bude v sobotu 14.03. o 10.00hod., v kstole.
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 počas pôstu púte na kalvárie po jednotlivých miestach. 2. pôstna nedeľa Nitrianske Pravno; 3. pôstna
nedeľa B. Štiavnica; 4. pôstna nedeľa Hliník nad Hronom. Kto má záujem nech sa mi osobne ozve.
V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 KBS odporúča všetkým katolíckym inštitúciám pravidelne sledovať a dodržiavať pokyny
Úradu verejného zdravotníctva a zároveň zodpovedne spolupracovať s príslušnými predstaviteľmi verejnej správy. Ochrana
zdravia je kresťanskou povinnosťou. Kým trvá nebezpečenstvo nákazy, neodporúčame organizovať pútnické zájazdy na
Slovensku, ani do zahraničia. Spoločné podujatia okrem liturgických slávení treba obmedziť. Veriacich, ktorí sa necítia dobre,
majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou
na nedeľných bohoslužbách: naopak, majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala. Kňazi nech vo zvýšenej
miere dodržujú hygienu, starostlivo si pred bohoslužbami umývajú ruky a používajú dezinfekčné prostriedky. V chrámoch
odporúčame dočasne nepoužívať sväteničky a z lavíc odložiť spoločné predmety – knižky, ružence, atď. Košíky pre milodary
nech sa nepodávajú z rúk do rúk. Znak pokoja v liturgií možno zatiaľ vynechať, alebo odporučiť iba vzájomný úkon hlavy,
namiesto podávania rúk. Veriacich prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych pracovníkov.
Neprepadajme obavám, ale buďme príkladom zodpovedného postoja! Zachovajme náležitú obozretnosť, ale aj pomáhajme
tým, ktorí nás potrebujú. S dôverou prosme Pána o jeho pomoc a ochranu. Slovenskí biskupi na vás denne pamätajú
v modlitbách a s požehnaním. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS.

