oznamy farské 5. PôNe
FÚ Dolné Plachtince <dolne.plachtince@fara.sk>
ne 29.3.2020 12:03
Komu: BARTÓK

Cyril <starosta@dolneplachtince.sk>;

Posielam oznamy aj poriadok s.o. v Lux

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dolné Plachtince
Farské oznamy na 5. NEDEĽU V PÔSTNOM OBDOBÍ
Liturgický kalendár : 29. 03. – 05. 04. 2020
Po:
Ut:
St:
Št: Prvý Štvrtok
Pi: Prvý piatok
So:
Ne: 6. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ

- KVETNÁ NEDEĽA

fialová
fialová
fialová
fialová
fialová
fialová
červená

Sväté omše budú: 5. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ
Dátum
29.03.
30.03.
31.03.
01.04.
02.04.
03.04.
04.04.
05.04.

Deň
Nedeľa
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Čas

Úmysel
za farníkov

za farníkov

Miesto
ruž,f,K, /†/
f
f
f
f
f
f
f,/Gl/,K, /†/

1. APRÍL 2020 – Úmysly apoštolátu:
evanjelizačný – Za všetkých, ktorí trpia rozličnými závislosťami, aby dostali účinnú pomoc a nezostali
osamotení.

1.

3.
4.
5.
6.
7.

úmysel KBS – Aby Cirkev pravdivým ohlasovaním evanjelia zdôvodňovala novým generáciám zmysel
života a nádeje.
Slávenie verejných bohoslužieb: od 31. 3. 2020 je zákaz predĺžený až do odvolania.
Preto obrady Veľkého týždňa /Kvetná nedeľa, Triduum/ treba sláviť len súkromne/len najnutnejšia
asistencia/ bez prítomnosti verejnosti.
Odporúča sa, aby sa veriaci duchovne, resp cez médiá zapojili do týchto slávení doma.
KVETNÁ NEDEĽA: bude požehnanie ratolestí /súkromne, ratolesti budú k dispozícií v kostole./
Na Kvetnú nedeľu pripadá XXXV. medzinárodný deň mládeže. Zbierka na mládež sa nekoná.
Prvý štvrtok v mesiaci: tento týždeň je to deň modlitieb za duchovné povolania.
Prvý piatok v mesiaci: návšteva starších a chorých nebude. Ani vo Veľkom týždni.Treba zachovať
súčasné zdravotnícke pokyny. Chorí ako aj prvopiatkoví nech si vzbudia ľútosť a prijímajú duchovné sv.
prijímanie ako doteraz.
Veľkonočné /tzv. spoločné/ SPOVEDANIE pred sviatkami: za súčasných podmienok sa nekoná - je
nedovolené. Kto súrne potrebuje sviatosť zmierenia, nech sa telefonicky prihlási na fare. Ostatní nech si
vzbudia ľútosť a môžu využiť duchovné sv. prijímanie.
Sviatosti krstu, manželstva: odporúčame odročiť na neskorší termín –pokyn z biskupského úradu. Súrne
prípady treba dohodnúť na fare.
Katolícke noviny: kto má záujem zakúpiť si KN nové číslo, sú vyložené vzadu na lavici. Jedno číslo za
0,70 EURA.

V D. Plachtinciach, 29. 03. 2020

Mgr. Ladislav DESET
farár

č. tel. 047/ 483 0164

Prehľad pápežských slávení Veľkého týždňa
11.00 - Na Kvetnú nedeľu 5. apríla bude pápež František
sláviť Eucharistiu vo Vatikánskej bazilike
18.00 - Na Zelený štvrtok 9. apríla sa omša svätenia olejov
konať nebude. Večer bude pápež celebrovať svätú omšu
na pamiatku Pánovej večere (Missa in Coena Domini).
18.00 - Veľkopiatkové obrady 10. apríla na pamiatku Pánovho
utrpenia bude Sv. Otec sláviť v bazilike
21.00 hodine sa potom uskutoční krížová cesta na priestranstve
pred Bazilikou sv. Petra.
21.00 - Veľkonočná vigília s pápežom Františkom sa na Bielu
sobotu 11. apríla začne v bazilike
11.00 - Na Veľkonočnú nedeľu 12. apríla bude Svätý Otec
celebrovať svätú omšu v bazilike. V jej závere udelí
požehnanie

„mestu a svetu“ – Urbi et orbi.
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