Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina, Podkonice
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FARSKÉ OZNAMY
15. február – 21. február A. D. 2021
Deň
Liturgické slávenie
Po 15.2. féria

čas

Úmysly sv. omší

 Ľubomír Očenáš, BP rod. Očenášovú

Ut 16.2. féria
St 17.2.

Popolcová streda

Št 18.2.

féria

18:00

Pia 19.2. féria
So 20.2.

féria

Ne 21.2. Prvá pôstna nedeľa

9:00

Za farnosť a odvrátenie korony, streamovaná
Poďakovanie za prežité roky s prosbou o
dalšie Božie požehnanie
Na úmysel
 Ivan Kostúr
Za farnosť, streamovaná

 V stredu je Popolcová streda, deň pokánia v celej Cirkvi. V tento deň, 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.
 Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.
 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 Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplne odpustky. V tomto
obmedzenom čase je určite platné, keď sa pomodlíte Krížovú cestu doma sami alebo
s počúvaním rádia či televízie.
 Od začiatku Pôstneho obdobia až po Veľkonočnú vigíliu sa vynecháva Aleluja vo všetkých
sláveniach, a to aj na slávnosti a sviatky.
 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.
 Stále platí zákaz slúžiť verejné bohoslužby až do odvolania. Výnimky v obmedzenom
počte sú pre pohrebný, sobášny a krstný obrad. Samozrejme, platí všeobecný dišpenz od
povinnej účasti na sv. omši, sv. omša je platná aj doma pri sledovaní TV. Úmysly sv. omší
budem slúžiť sám súkromne, ako sú zapísané. Komu to takto nevyhovuje, zavolajte
a prepíšeme úmysel na neskôr, keď sa bude môcť slúžiť verejne sv. omše.

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018
0927. Zvonček, príspevky na kostol a milodary z predchádzajúceho týždňa a počas týždňa na
účet bol 35€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
 Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na Púť zaľúbených, ktorá sa uskutoční 20.
februára2021. Tento 14. ročník bude veľmi špecifický prvýkrát sa bude konať online cez
Youtube kanál. Púť je určená pre všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manželov),
ale aj pre jednotlivcov. Medzi vrcholy púte patrí streamovaná sv. omša, ktorú bude v Bazilike
Sedembolestnej Panny Márie celebrovať otec biskup Jozef Haľko. Viac sa dozviete na stránke
www.zalubeni.sk. Tešíme sa na Vás!
 Stále je možnosť ísť individuálne do kostola na modlitbu.
Martin Pečarka
farský administrátor

