RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
Farnosť sv. Štefana Uhorského – Piešťany

Farské oznamy
od 28. marca do 4. apríla 2021

Veľký týždeň
Liturgický kalendár
Deň

spomienky, sviatky a slávnosti

pondelok

svätý veľký pondelok

utorok

svätý veľký utorok

streda

svätá veľká streda

štvrtok

svätý veľký „zelený“ štvrtok

čas sv. omší v Piešťanoch

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

piatok

svätý veľký piatok

15.oo hod.
k sláveniu obradov sa
môžete pripojiť cez
facebook

sobota

svätá veľká „biela“ sobota

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

nedeľa

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

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


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.

Spôsob slávenia svätých omší – S platnosťou od 1. januára sa bohoslužby na území Slovenskej republiky konajú neverejným spôsobom. Naši biskupi nás prosia o trpezlivosť a zároveň
povzbudzujú, aby sme v našom súkromí hľadali osobné spôsoby, ako prežiť nastávajúci svätý
týždeň.


Zelený štvrtok – Na Zelený štvrtok slávime ustanovenie sviatosti kňazstva, sviatosti
eucharistie a príkazu lásky. Večer sa koná svätá omša na pamiatku Pánovej večere, k
sláveniu ktorej sa môžete pripojiť o 18.oo hod. buď z farského kostola V Piešťanoch na
adrese https://facebook.com/pn.katolik. alebo z Veľkého Orvišťa na adrese naseorviste.sk


Veľký piatok – je dňom utrpenia a smrti Pána Ježiša. V tento deň je preto prísny
pôst, ktorý zaväzuje každého, kto zavŕšil 14 rok života, zriecť sa mäsitých pokrmov a každého vo veku od 18 do 60 rokov aj skromnejšie jesť. Matky v požehnanom stave, veľmi
ťažko pracujúci, ako i chorí ľudia majú výnimku. Popoludní o 15.oo hod. budú obrady
umučenia, k sláveniu ktorých sa môžete pripojiť buď z farského kostola V Piešťanoch na
adrese https://facebook.com/pn.katolik. alebo z Veľkého Orvišťa na adrese naseorviste.sk


Biela sobota – pripomíname si, že Pán Ježiš zostúpil do záhrobia. Počas celého dňa
je možnosť zotrvať v rozjímaní pri božom hrobe. Večer po západe slnka o 20.oo hod., sa
začne slávnostná vigília Pánovho zmŕtvychvstania, k sláveniu ktorej sa môžete pripojiť
buď z farského kostola V Piešťanoch na adrese https://facebook.com/pn.katolik. alebo z
Veľkého Orvišťa na adrese naseorviste.sk


Prosíme dobrodincov, ktorí by radi poukázali 2 % z daní pre pastoračné centrum,
aby si stiahli formulár z našej farskej stránky, alebo si ho vyzdvihli v predsieni kostola.
Vďaka vašim minuloročným príspevkom sa mohlo realizovať umelecká inštalácia Betlehemu ako i Kalvárie pri kostole sv. Štefan v Piešťanoch.

Duchovný program vo Veľkom Orvišti
utorok

18.00

+ Vladimír Masarovič a rodičia z oboch strán

štvrtok

18.00

+ Jozef, Zuzana, Vladimír a Mária Opatovskí

piatok

15.00

OBRADY VEĽKÉHO PIATKU

sobota

20.00

nedeľa

9.00

za zdravie a Božiu pomoc pre chorých na coronavírus
za živých a zosnulých veriacich Veľkého i Malého Orvišťa

