FARSKÉ OZNAMY

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV – FARNOSŤ STARÁ TURÁ
Kvetná nedeľa 14. – 21. apríl 2019

DEŇ

HODINA
SVÄTEJ
OMŠE

ÚMYSEL SVÄTEJ OMŠE

Pondelok
15. apríl

18:30 Poďakovanie Pánu Bohu za 85 rokov života

Utorok
16. apríl

07:00 Za † rodičov z obidvoch strán, sestru Anastáziu, brata Jozefa a vnuka Marcela

Streda
17. apríl

18:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre chorých našej farnosti

Štvrtok
18. apríl

(09:30 hod. Omša svätenia olejov v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave)
18:30 Večerná omša na pamiatku Pánovej večere
Za kňazov

Piatok
19. apríl

09:00 Krížová cesta v kostole
15:00 Veľkopiatočné obrady, po skončení možnosť poklony pri Božom hrobe
19:30 Lamentácie proroka Jeremiáša

Sobota
20. apríl

08:30 Posvätné čítanie, poklona pri Božom hrobe do 17:00 hod.
20:00 Veľkonočná vigília - na úmysel celebranta

Nedeľa
21. apríl

08:00 Poďakovanie P. Bohu za 75 r. života a 50 r. manželstva a Božie požehnanie
10:30 Za farníkov

LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok Veľkého týždňa
Utorok Veľkého týždňa
Streda Veľkého týždňa
Zelený štvrtok Pánovej večere
Veľký piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána
Biela sobota
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

FARSKÉ OZNAMY

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV – FARNOSŤ STARÁ TURÁ
Kvetná nedeľa 14. – 21. apríl 2019
OZNAMY
 Dnešnú nedeľu sa koná v našej farnosti spovedanie pred Veľkou nocou za
účasti viacerých kňazov od 14:30 - 17:00 hod. Dnes bude druhá sv. omša
o 17:00 hod.
 Všetky deti pozývame na veľkonočné tvorivé dielne, ktoré budú dnes
popoludní od 14:30 hod. v katolíckej škole.
 Počas Veľkonočného trojdnia možno získať úplné odpustky za obvyklých
podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca
a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu):
1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním
alebo spevom Tantum Ergo - Ctíme túto Sviatosť slávnu;
2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok;
3. pri obnove krstných sľubov počas slávenia Veľkonočnej vigílie.
 V stredu na sv. omši budem vysluhovať sviatosť pomazania chorých.
 Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. Zdržanie mäsa nenahrádzame iným
skutkom pokánia.
 Prosím všetkých, ktorí majú záujem na Veľkonočnú nedeľu prísť na sv. omšu
o 10:30 hod. v kroji, aby sa prihlásili u p. Jitky Durcovej.
 Dnešnú nedeľu sa koná zbierka na kvety a výzdobu kostola. Pán Boh zaplať za
vaše milodary.
 Veľkonočná farská ofera bude na budúcu nedeľu. Pán Boh odmeň vašu
štedrosť.

Požehnané Veľkonočné sviatky 2019!

