RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
Farnosť sv. Štefana Uhorského – Piešťany

Farské oznamy
od 11. do 18. apríla 2021

2. veľkonočná nedeľa
Liturgický kalendár
Deň

spomienky, sviatky a slávnosti

čas sv. omší v Piešťanoch

pondelok

utorok

sv. Martin I., pápež a mučeník

streda

štvrtok
9.oo hod.

piatok

k sláveniu svätej omše sa
môžete pripojiť cez facebook

sobota

nedeľa

3. Veľkonočná nedeľa

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

Ostatné informácie

Nedeľa Božieho milosrdenstva – Kto si dnes uctí obraz Božieho milosrdenstva a pomodlí sa Vyznanie viery a Modlitbu Pána, je v stave milosti posväcujúcej (bez ťažkého hriechu), prijal Sviatosť oltárnu a pripojí na úmysel svätého otca a pridá nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napríklad Milosrdný Ježišu, dôverujem v Teba!), môže získať úplné
odpustky pre seba, alebo pre duše v očistci. Dnes sa bude podávať sv. prijímanie v Piešťanoch od 10.oo hod. do 11.3o hod. a vo Veľkom Orvišti od 10.oo hod. do 10.3o hod.


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


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.

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.

Modlitba za obete pandémie – V nedeľu 11. apríla (dnes) sa na Slovensku rozozvučia
zvony pozývajúce k modlitbe za zosnulých na COVID-19 ako i za všetky obete pandémie coronavírusu.

Ohlášky – Sviatosť manželstva príjmu Peter Pakos a Jana Zelenayová. Pamätajme
v modlitbe na tento pár.

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

Duchovný program vo Veľkom Orvišti
utorok

18.00

+ Anton a Eufrózia Nedorostoví, rodičia z oboch strán

štvrtok

18.00

+ Karol a Emília Galbaví

sobota

18.00

nedeľa

9.00

za zdravie a Božiu pomoc pre manžela a rodičov
+ Pavol a Mária Julényoví a deti Pavol a Eva

