21. – 28. február 2021
Farský kostol sv. Mikuláša v Lendaku
deň

liturgické slávenie

nedeľa
21.2.

1. PÔSTNA NEDEĽA

pondelok
22.2.

Katedra sv. Petra, apoštola;
sviatok

utorok
23.2.

Utorok po 1. pôstnej nedeli

streda
24.2.

Streda po 1. pôstnej nedeli

štvrtok
25.2.

Štvrtok po 1. pôstnej nedeli

čas

sv. omša (úmysly)

7.30 J Za veriacich
10.30 P Na úmysel
6.00
13.00
18.00
6.00

P
J
M
P
J
18.00 M
6.00 P
J
18.00 M
6.00 P
J
18.00 M

+ Peter Badovský
+ Jozefína Suchanovská (pohrebná)
ZBP Ján a František Halčin
ZBP Peter Jašňák
+ František
Poďakovanie za šťastlivý pôrod
ZBP Helena a Dušan s rodinou
+ Mária Budzáková (30. deň)
+ Michal Nebus
+ Valentín Hudaček
+ Ján Majerčák
ZBP novomanž. Peter a Kristína Lizákovci

piatok
26.2.

Piatok po 1. pôstnej nedeli

6.00 J ZBP Tomáš a Andrea (novomanželia)
18.00 M + František Pisarčík
P ZBP Pavol a Marta

sobota
27.2.

Sobota po 1. pôstnej nedeli

P + rodičia Jakub a Mária a brat Pavol
J + Jakub a Zuzana Kačmarák
18.00 M + Anna Neupauerová (30.deň)

nedeľa
28.2.

2. PÔSTNA NEDEĽA

čas

pobožnosti

14.00

Krížová cesta

17.30

Ruženec za
rodiny

Korunka
k Božiemu
milosrdenstvu
17:30 Krížová cesta

15.00

7.00

7.30 P ZBP Verona Britaňáková
10.30 M ZBP Rozália Majerčáková

14.00

Krížová cesta

Filiálny kostol Nanebovzatia Panny Márie v Tatranskej Kotline
nedeľa
nedeľa

1. pôstna nedeľa
2. pôstna nedeľa

9.00
9.00

M + Justína Gažiová
J Za veriacich

POZNÁMKY:
• Jarná zbierka na charitu je tento rok online. Služby charity môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na č.ú.uvedené v

•

•

•
•
•

oznamoch: (SK26 0200 0000 0031 4349 8655, VS: 804052). Prípadne je možné na tento účel poslať darcovskú sms
správu v tvare DMS DAR na telefónne číslo 877 (cena darcovskej sms je 2 eurá v sieti O2, Orange a Telekom). Viac
info na plagáte.
Vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia a problémy so zamestnaním sa mohli niektoré rodiny v našej farnosti dostať do
finančnej tiesne. Buďme vnímaví na potreby blížnych vo svojom okolí a ak môžeme, podeľme sa s nimi, ako to robili aj
prvé kresťanské spoločenstvá. V Skutkoch apoštolov čítame: „Všetko mali spoločné“ a „Nebolo medzi nimi núdzneho“.
Robme to nenápadne v duchu slov Pána Ježiša: „Nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala
skrytá“.
V čase pôstu môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky ten:
- kto sa zúčastní verejnej pobožnosti krížovej cesty,
- kto aspoň 15 minút číta a rozjíma o umučení a smrti Pána Ježiša,
- kto sa v piatok po sv. prijímaní pomodlí modlitbu „Dobrý a preláskavý Ježišu.
V tomto týždni máme jarné kántrové dni – streda, piatok a sobota (záväzný je jeden z nich, pre nás to bude piatok). Ich
obsahom je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
V prípade potreby volajte na tel. číslo farského úradu (052/459 6525) alebo sa dostavte osobne.
Birmovancom pripomíname 3. katechézu s domácou úlohou.

