Rímskokatolícka cirkev farnosť sv. Martina, Podkonice
976 13 Podkonice 74; Tel. 048/4196896; 0908 256 527; e-mail: podkonice@fara.sk

FARSKÉ OZNAMY
24. február – 1. marec A. D. 2020
Sväté omše a úmysly

Deň
Liturgické slávenie
Po 24.2. féria
Ut 25.2. féria

18:00
---

St 26.2.

Popolcová streda, féria

18:00

Št 27.2.

féria

7:30

Pia 28.2. féria

18:00

So 29.2. féria

7:30

Ne 1.3.

9:00

Prvá Pôstna Nedeľa

… Bianka Dominová, 1. výr.
--… Peter Slobodník
Poďakovanie za 50 rokov manželstva, Ján a Anna
… Anna a Ladislav Kostúroví a st. rodičia
Ženy prístrešie horný koniec
Za farnosť

v Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 6. Vladimíri Turčanovej.
v Po sv. omši si môžu prísť deti vyzdvihnúť nálepky.
v V stredu je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom
pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte
dvakrát v priebehu dňa. Zároveň týmto dňom začína pôstne obdobie.
v Vždy poslednú stredu v mesiaci Redemptoristi, Spoločenstvo Shekinah v Radvani, pozývajú na
modlitbu chvál spojenú s adoráciou. Pri týchto modlitbách Pán Ježiš uzdravuje niektorých ľudí,
ktorí potom aj vydávajú svedectvo.
v Keďže sú prázdniny, v piatok detská sv. omša nebude, ale klasická.
v Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.
v Budúcu nedeľu sa budeme o 15:00 hod. modliť krížovú cestu.
v Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za
obvyklých podmienok úplne 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 nášho Pána Ježiša
aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po
prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Jeišu, môže
získať za obvyklých podmienok úplne odpustky.
v Kvety a zvuk Organa. V pôstom období sa zakazuje zdobiť oltáre kvetmi a hudobné nástroje sa
dovoľujú používať len na udržanie a sprevádzanie spevu, čo zodpovedá kajúcemu rázu tohto
obdobia. Výnimkou sú: nedeľa Laetare, slávnosti a sviatky.
v Od začiatku Pôstneho obdobia až po Veľkonočnú vigíliu sa vynecháva Aleluja vo všetkých
sláveniach, a to aj na slávnosti a sviatky.
v Farská púť Paríž cez Tours od AwerTravel, pre malý počet prihlásených sa neuskutočňuje.
Individuálne sa môžete samozrejme stále nahlásiť priamo u AwerTravel.
v Pôstne obdobie a sebazápory môžete premeniť na pomoc núdznym v Afrike v Ugande a Rwande
prostredníctvom Pôstnej krabičky pre Afriku, ktorú si vzadu môžete vziať.

