Rímsko-katolícka farnosť Nevidzany
────────────────────────────────────────────────

Farské oznamy
Kvetná Nedeľa
Nedeľa
T:
sv. omša: ČH:
N:

9/4
08:00
09:30
11:00

KVETNÁ NEDEĽA
+ Štefan a rodičia z oboch strán
+ Jozef Bačík, Rozália a rodičia z oboch strán
Za farníkov

10/4 Pondelok Veľkého týždňa

Pondelok
Utorok
sv. omša: ČH:

11/4 Utorok Veľkého týždňa
17:00 + Michal a rodičia

Streda
sv. omša: N:

12/4 Streda Veľkého týždňa
18:00 + Ján Strieška, maželka Anna a syn Viliam

Štvrtok

13/4 Zelený Štvrtok Pánovej večere
17:00 + Krištof Šabík ( 20. výročie), Mária, Jozef a rodičia
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana a Paulínu

sv. omša:

ČH:
N:

Piatok
sv. omša: N:

14/4 Veľký Piatok
15:00 Obrady veľkého piatku

Sobota
sv. omša: N:

15/4 Biela Sobota
19:00 Za farníkov

Nedeľa
T:
sv. omša: ČH:
N:

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
(SLÁVNOSŤ)
08:00 Na úmysel
09:30 Na úmysel ordinára
11:00 Za farníkov
16/4

Ďalšie oznamy a informácie
 Ďakujem dobrodincom, ktorí minulý týždeň obetovali 100€ na nové osvetlenie farského kostola. Pán Boh odmeň za váš

milodar.
 Dnes popoludní bude krížová cesta v Nevidzanoch o 15 hod., Prosím, aby ste sa ju pomodlili sami, keďže popoludní ešte
spovedám pred Veľkou nocou. V ČH je krížová cesta o 14.00 hod.
 Na zelený štvrtok sa večernou sv. omšou začína Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania. Je to
najposvätnejšie obdobie liturgického roka. Na veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu (môžeme sa najesť
raz do sýtosti), v tento deň sa neslávi sv. omša ale sú obrady Veľkého piatku. Po obradoch bude pokračovať poklona sv. krížu v
Božom hrobe do 19 hod. O 19 hod. sa spoločne pomodlíme krížovú cestu pri sviečkach, podobne ako sa modlí sv. otec v
rímskom Koloseu. Poklona pri Božom hrobe bude na Bielu sobotu nasledovne: v Nevidzanoch od 9 hod. do 19.00 hod., v
Červenom Hrádku od 9.30 hod. do 16.30 hod., na Tajnej od 10 hod. do 16 hod. Prosím, aby ste sa zapísali na rozpis adorujúcich,
hárok bude položený pri východe z kostola. Zároveň prosím mužov, aby sa zapísali na nesenie insignii ( baldachýn, zástavy,
lampáše..) cez procesiu po slávnosti Vzkriesenia. Na procesiu so vzkrieseným Kristom si môžeme
priniesť sviečky. Po procesii ešte požehnám veľkonočné jedlá.
 Na veľkonočnú nedelu je tradičná farská ofera. Pán Boh odmeň za vaše milodary.
 V dňoch od 10.7.- 14.7.2017 organizujeme už po štvrtý krát detský farský tábor, ktorý bude tento rok priamo v Banskej
Štiavnici. Pre deti a mladých je zabezpečená strava, doprava a bohatý zábavný program. Cena tábora aj vďaka príspevku 2% z
daní zostáva nezmenená - 80€, bežne takéto tábory stoja okolo 120€. Prihlášky na tábor sú položené pri východe z kostola, je ich
potrebné odovzdať do 30.4.2017 v sakristii kostolov. Poplatok za tábor treba uhradiť priamo na účet, ktorý je uvedený na
prihláške. Viac informácii je na plagáte.
Po c hv á le ný b uď J e žiš Kris tus !
V prí pade potreby ma môžete kontaktovať na tel. čí slach: 037/ 634 32 29, 0948 928 898
alebo na email: nevidzany@ifara.sk, nevidzany@nrb.sk
www.nevidzany.ifara.sk, www.cervenyhradok.ifara.sk, www.tajna.ifara.sk

