FARSKÉ A LITURGICKÉ OZNAMY
KVETNÁ NEDEĽA

ČIŽE

NEDEĽA UTRPENIA PÁNA - B

Pondelok až streda: Dni Veľkého týždňa
Štvrtok: ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
Piatok: VEĽKÝ PIATOK
Sobota: VEĽKÁ alebo BIELA SOBOTA
Nedeľa: VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

* Na Veľký piatok sa zdržiavame mäsitého pokrmu /viaže od 14. roku až do smrti/.
Nie je možné nahradiť ho iným skutkom. A v piatok je aj deň prísneho pôstu /viaže
od 18. do 60. roku /. Môžeme sa raz najesť do sýta a dvakrát si trochu zajesť. Je dobré
k primeranému pôstu viesť aj deti, ktoré ešte nie sú viazané prísnym pôstom.
* Úplné odpustky za zvyčajných podmienok /svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba
na úmysel Svätého Otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby v hriechu/ možno získať:
1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok spevom Ctime túto...;
2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok;
3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.
V tomto roku sa treba prispôsobiť okolnostiam a vo viere vykonávať dané úkony.
* Srdečná vďaka všetkým, ktorí ste aj v dobe prázdnych kostolov našli spôsob,
ako prispieť na chod farnosti. Či už osobne prineseným príspevkom alebo prevedením
na účet. Ak by niekto chcel prispieť, môže tak urobiť na čísle účtu:
IBAN: SK69 0900 0000 0004 3323 5972. Do poznámky je dobré napísať: Milodar.
Ak pripíšte aj mailovú adresu, príde Vám osobné poďakovanie.

* V modlitbách Vám všetkým vyprosujem Božie požehnanie a ochranu Panny Márie
v tomto náročnom období a rovnako ďakujem za modlitby a za Vašu pomoc.
* VYSIELANIE CEZ INTERNET - pripájanie 15 min. pred začiatkom vysielania/:
Zelený štvrtok: 18.00 hod.
Veľký piatok: Krížová cesta o 10.00 hod.
Obrady o 15.00 hod.
Biela Sobota: Vigília o 19.30 hod.
Veľkonočná nedeľa: 10.00 hod.

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 29.3.2021 AŽ 4.4.2021
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
NEDEĽA:

- 18.00
- 18.00
- 18.00
- 18.00
***
- 19.30
- 10.00

† starí rodičia
† mama
Za posilnenie viery v rodine
Za oživenie viery v skutočnú prítomnosť Krista v Eucharistii
***
Za farníkov
† syn Peter
Ľudovít Sobôtka, farár

Stránka farnosti: www. starasasova.fara.sk * Fotogaléria: starasasova.zonerama.com * Mail: bb.starasasova@gmail.com

