RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
Farnosť sv. Štefana Uhorského – Piešťany

Farské oznamy
od 21. do 28. marca 2021

5. pôstna nedeľa
Liturgický kalendár
deň

spomienky, sviatky a slávnosti

čas sv. omší v Piešťanoch

pondelok

utorok

sv.

Turibius de Mongrovejo, biskup

streda
štvrtok

Zvestovanie Pána
18.3o hod.

piatok

k sláveniu svätej omše sa
môžete pripojiť cez
facebook

sobota
nedeľa

6. pôstna nedeľa

Kvetná nedeľa

9.oo hod.
k sláveniu svätej omše sa
môžete pripojiť cez
facebook

Ostatné informácie

Krížová cesta – Dnes popoludní o 14.3o hod. môžete pripojiť k modlitbe krížovej cesty
z nášho kostola na adrese: https://facebook.com/pn.katolik

Putovný kríž – Počas pôstneho obdobia putuje rodinami našej farnosti kríž, na ktorom sa
nachádzajú kamienky z krížovej cesty v Jeruzaleme. Kríž je odovzdaný za prísnych hygienických
podmienok. Kto má záujem prijať kríž, môžete telefonicky kontaktovať farnosť.

Spôsob slávenia svätých omší – S platnosťou od 1. januára sa bohoslužby na území Slovenskej republiky konajú neverejným spôsobom. K sláveniu vysielanej svätej omše z farského kostola svätého Štefana v Piešťanoch sa môžete pripojiť v piatok o 18.3o hod. a v nedeľu o 9.oo hod.
na adrese https://facebook.com/pn.katolik Z Veľkého Orvišťa vo štvrtok a v sobotu o 18.oo hod.
na adrese naseorviste.sk Farský kostol je otvorený od 7.oo hod. do 18.oo hod. k súkromnej
modlitbe zvyčajným spôsobom.

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom – Konferencia biskupov Slovenska poverila Katolícku charitu realizáciou projektov na pomoc kresťanom a utečencom na Blízkom východe. Kto by sa rád zapojil do pomoci kresťanom na Blízkom východe, môže
svoj príspevok poslať na účet KBS IBAN SK63 0200 0000 0035 1220 9151 s poznámkou „zbierka
na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom“. Srdečná vďaka a Pán Boh odplať.


Zápis úmyslov sv. omší – Telefonicky si môžete zapísať úmysly sv. omší na mesiac apríl.


Možnosť spovede a svätého prijímania – V prípade záujmu o sviatosť zmierenia (spoveď)
a o možnosť prijať eucharistiu, môžete kontaktovať telefonicky farnosť, alebo ohlásiť sa na fare.

Veľký týždeň – Na budúcu nedeľu sa začína Veľký týždeň spomienkou na Pánov vstup
do Jeruzalema, kde za nás trpel. Táto nedeľa sa preto nazýva aj Nedeľou utrpenia Pána, ľudovo Kvetnou nedeľou, nakoľko sa bohoslužby začínajú požehnaným kvetov a rozkvitnutých
vetvičiek zo stromov, či olív alebo paliem a slávnostným sprievodom ako pripomienkou Kristovho vstupu do Jeruzalema. Tento deň je zároveň 36. medzinárodný deň mládeže. Pri svätej omši sa spieva evanjelium o utrpení Pána.

Duchovný program vo Veľkom Orvišti
utorok

18.00

+ manžel Milan, rodičia Štefan a Anastázia,
Ján a Ľudmila a vnučka Martinka

štvrtok

18.00

+ Ján Kováč (nedožitých 60. rokov)

sobota

18.00

na poďakovanie Pánu Bohu za doterajšie dobrodenia pri príležitosti životného jubilea 40 rokov a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre jubilanta

nedeľa

9.00

+ manžel Vladimír Machaj a syn Vladimír Machaj

