5. pôstna nedeľa - 29. marca 2020
Zmena času: nastane dnes v noci (oznam na sobotu večer), kedy sa čas posunie
z 2. na 3. hodinu.
Sv. omše: sa stále budú i v nasledujúcom týždni slúžiť neverejne. Vyplýva to
z momentálnej bezpečnostnej situácie, kedy stále platí zákaz zhromažďovania vyššieho počtu osôb.
Kríže a obrazy sa zahaľujú: od dnešnej 5.pôstnej nedele, čím sa naznačuje liturgické sústredenie na utrpenie Ježiša Krista. V dobe románskeho slohu v 11. storočí
vznikali kríže, na ktorých stál Kristus s bohato zdobenou kráľovskou korunou, ktoré
boli skôr prejavom Kristovho víťazstva, než utrpenia. Preto sa začalo s ich zahaľovaním. Ďalšie vysvetlenie zahaľovania krížov vychádza zo slov Jánovho evanjelia: „Nato dvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu.“
V liturgickom týždni si pripomíname Kvetnú nedeľu, ktorou sa začína Veľký týždeň. Zvyčajne sa pri sv. omšiach udeľuje požehnanie ratolestí, pripomínajúce vstup
Ježiša Krista do Jeruzalema. Nadšené davy stínali palmové ratolesti a dávali ich pred
Krista na cestu, ktorou prechádzal. U nás sú palmové ratolesti nahradené prútikmi
vŕby - bahniatkami, ktoré ako prvé, javia znaky nového života. Z požehnaných bahniatok sa pripravuje popol, ktorý sa používa ako znak pokánia na Popolcovú stredu.
Pučiaca ratolesť je znakom života, ktorý sa rozvíja. Palma je i znakom víťazstva, mučeníci sú vyobrazovaní s palmovými ratolesťami v rukách. Posvätené ratolesti sa
môžu v domácnosti pripevniť k obrazom svätých, prípadne vložiť do vázy.
Spovedanie: je možné dohodnúť telefonicky, individuálna spoveď prebehne vo fare
pri zachovaní hygienických predpisov. Pri vstupe do farského úradu je nutné použiť
rúško.
Pre vybavovanie administratívnych záležitostí: použite prioritne emailovú, alebo
telefonickú komunikáciu.
Zápis žiakov do Cirkevnej základnej školy sv. Margity: vzhľadom na mimoriadnu
situáciu prerušenia vyučovania sa bude konať bez prítomnosti detí. Prosíme Vás,
aby ste v termíne do 14.4. 2020 vyplnili elektronickú prihlášku, ktorá sa nachádza v
hornom menu školskej webovej stránky a tam ju odoslali. Následne, 15.4. 2020
(streda), 22.4. 2020 (streda) alebo 29.4. 2020 (streda), v čase od 14.00 - 17.00 hod.,
si môžete osobne v škole prevziať Rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí dieťaťa do
školy alebo, v prípade odporučenia z CPPPaP, Rozhodnutie riaditeľky školy o odklade jeho dochádzky. K prevzatiu Rozhodnutia o prijatí je potrebný priniesť do školy
rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča. Ak nemáte možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, údaje vypíšeme v horeuvedených termínoch priamo v škole.
Je možnosť si dohodnúť telefonicky so školou aj individuálny termín prihlásenia alebo odoslanie vytlačenej a podpísanej elektronickej prihlášky a kópie rodného listu
doporučene
poštou.
Ďalšia
možnosť
je prihlásiť
dieťa mailom
na skolasvmargity@gmail.com, pričom Vás škola bude kontaktovať. Pre viac informácii kontaktujte
telefónne číslo 0910 190 020.

Úmysly sv. omší vo farskom kostole budeme slúžiť bez účasti verejnosti
Deň
Kňaz, ktorý
slávenia odslúži úmysel
Pondelok
farár
kaplán
Utorok
farár
kaplán
Streda
kaplán
farár
Štvrtok

kaplán
farár

Piatok

kaplán
farár
kaplán
farár
farár
kaplán

Sobota
Sobota
Kvetná
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Úmysel
za + Valériu a Štefana
za + Antona, Agnesu, Antona a Helenu
za + Máriu, Pavlínu, Michala, Štefana a Hanu
za + Štefana, Jozefa, Štefana, Rozáliu a Paulínu
za + Františka, Alžbetu, Jána, Júliu, Jána, Jozefa, Štefana, Jozefa, Ľuboša, Annu a Máriu
za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Leu,
za + Anastáziu, Jozefa a Máriu
za + Antona, Pavlínu, Antona a Jána
za + Jána, Máriu, Jána, Augustína, Annu, Karola, Teréziu, Martu, Milana, Annu a Eduard
za + Jarolíma a Otíliu
na úmysel
za + Štefana, Annu, Donáta, Stanislava a Róberta
za + Adama, Irenu, Jozefa a Katarínu
za Boží ľud
za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Emíliu

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

