RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
Farnosť sv. Štefana Uhorského – Piešťany

Farské oznamy
od 4. do 11. apríla 2021

Veľkonočná oktáva
Liturgický kalendár
Deň

spomienky, sviatky a slávnosti

pondelok

veľkonočný pondelok

čas sv. omší v Piešťanoch

veľkonočná oktáva

utorok

veľkonočný utorok
veľkonočná oktáva

streda

veľkonočná streda
veľkonočná oktáva

štvrtok

veľkonočný štvrtok
veľkonočná oktáva

piatok

veľkonočný piatok
veľkonočná oktáva

sobota

18.3o hod.
k sláveniu svätej omše sa
môžete pripojiť cez facebook

veľkonočný sobota
veľkonočná oktáva

nedeľa

2. Veľkonočná nedeľa
nedeľa Božieho milosrdenstva
veľkonočná oktáva

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

Ostatné informácie


Veľkonočná oktáva – Odo dnes do najbližšej nedele slávime osem dní veľkonočnej
radosti – oktávu. Preto v piatok nie je pôst.


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. 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.


Ak by chcel niekto prispieť milodarom na kostol, môže poslať peniaze na bankový účet farnosti, názov:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Štefana, Piešťany,
IBAN SK93 0900 0000 0002 8372 9634
alebo osobne odovzdať kostolníčkam v zákristii.


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
pondelok

9.00

+ Irenka Machajová, rodičia Juraj a Alžbetka

utorok

18.00

+ Jozef Paulovič (40. výr.), manželka Margita (15. výr.), zať Andrej

štvrtok

18.00

+ otec Viktor a starí rodičia z oboch strán

sobota

18.00

na poďakovanie Pánu Bohu za doterajšie dobrodenia pri príležitosti životného jubilea 75 rokov a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre jubilantku

nedeľa

9.00

+ Anna Margalová

