OZNAMY

A
hz

RKC Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej v Handlovej

15.4. – 21.4. 2019

KVETNÁ NEDEĽA
ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Po

Pondelok veľkého týždňa

Ut

Utorok veľkého týždňa

Str
Štv

Streda Veľkého týždňa
Zelený štvrtok Pánovej večere

Pia

Veľký piatok – slávenie utrpenia a smrti Pána

So

Biela sobota

Ne

VEĽKONOĆNÁ NEDEĽA PÁNOVHO
ZMŔTVYCHVSTANIA

Po

Veľkonočný pondelok

17:30
6:30
17:30
17:30
9:00
15:00
19:30
7:30
9:00
10:30
10:30
9:00
9:00

BP pre rodinu Šajgalovú a Paulovú
Za stastlivy pôrod a za zdravie a BP pre celú rodinu
Gregorovú
+ Anton a Alžbeta Blahovi, + vnuk Peter
+ otec Michal
Krížová cesta
Obrady Pánovho utrpenia a smrti
Veľkonočná vigília
Poďakovanie za 45 r. manželstva a 25 rokov života
dcéry
Horný koniec: + rodičia, brat a manžel
Nová Lehota:
Za farnosť
Horný koniec: + rodičia Vozároví a Varhaníkoví
+ Stanislav Radovský

PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY
1. Pôst pre deti. Dnes je k dispozícií ďalšia časť 3D Golgoty pre deti.
2. Predveľkonočná spoveď. DNES popoludní, od 14.00 hod. do 18.00 hod., bude vo všetkých
prievidzských kostoloch predveľkonočná spoveď. Vo farnosti spovedávame každý deň pol
hodinu pred sv. omšou do stredy tohto týždňa. Počas trojdnia nebudeme spovedať.
3. Rodinný paškál. S blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami vám chceme ponúknuť do vašich
domovov „rodinný paškál“. Výťažok z jeho predaja pôjde na zníženie dlhu za práce na veži
farského kostola. Cena 1 ks/10,-EUR.
4. Veľkonočné trojdnie. Rozpis veľkonočných obradov na trojdnie nájdete okrem farských
oznamov aj na nástenke. Povzbudzujeme Vás k účasti na obradoch veľkonočného trojdnia,
ktoré sú v mnohých veciach výnimočné a jedinečné. Pripomíname, že v piatok je Veľký piatok,
ktorý je dňom PÔSTU a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. V tento deň nás vo svedomí viaže
prísny pôst, t.j. v tento deň je zdržiavanie sa od mäsitých pokrmov a len raz za deň je možné
nasýtiť sa. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dosiahli 14-ty rok života. Zákon
pôstu (najesť sa dosýta len raz) zaväzuje od 18-teho do 60-teho roku života. Chorých
a prípadne fyzicky ťažko pracujúcich neviaže zdržiavanie sa od jedla. Deti do 14-teho roku
života neviaže pôst, ale v kresťanskej výchove je dobré aj deti viesť k pravému zmyslu pokánia
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5. Časopis Katarínka. Dnes je k dispozícií ďalšie číslo farského časopisu Katarínka, kde nájdete
aj rozpis liturgických slávení počas veľkonočného trojdnia.
6. Zbierka na podporu práce s mládežou. Dnes, na záver sv. omší, je zbierka na podporu práce
s mládežou vyhlásená banskobystrickou diecézou. Ak chcete, môžete podporiť túto zbierku.
7. Farská ofera. Na veľkonočnú nedeľu bude farská ofera pre potreby farnosti. Ďakujem všetkým
darcom!
8. Nová Lehota. Na Veľkonočnú nedeľu bude sv. omša o 10.30 hod. aj v Novej Lehote.
9. Farská púť. V stredu, 8.5.2019, vás pozývame na farskú púť na horu Butkov. Odchod je o 7.30
hod. spred farského kostola. Prihlásiť sa môžete na fare. Cena je 8,-EUR/osoba.
10. Slovo+. Dnes je k dispozícií veľkonočné číslo novín Slovo+, tento krát na tému: Sme radostní
veľkonoční kresťania?
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