OZNAMY
Farské oznamy
1. Na prvú pôstnu nedeľu 1.3.2020 bude jarná zbierka na Charitu.
2. V nedeľu 15.3.2020 bude zbierka na kostolné potreby.
3. Na stolíku v kostole je v obálke Pôstna krabička. Môžete si ju zobrať, doma si ju
poskladať a vkladať do nej to, čo pôstom ušetríte a poslať to na podporu
šesťročného Emanuela v Afrike.
4. Pobožnosti krížovej cesty budú v piatky o 17.30 hod. a v nedele o 14.00 hod.
5. Na modlitbu prosím jednotlivé stavy, skupiny alebo spoločenstvá podľa rozpisu.
1.3. (nedeľa)
manželia
6.3. (piatok ) deti
8.3. (nedeľa)
ženy
13.3. (piatok)
mládež
15.3. (nedeľa)
Ňaršanka
20.3. (piatok)
seniori
22.2. (nedeľa)
chorí
27.3. (piatok)
učitelia
29.3. (nedeľa)
misijné hnutie
3.4. (piatok)
rodiny
5.4. (nedeľa)
muži
10.4. (veľký piatok)
6. Spovedanie chorých bude v pondelok so začiatkom o 7.00 hod.
na Pečovci.
7. Prvopiatkové spovedanie bude v pondelok a stredu pred večernou
sv. omšou od 16.00 hod. V utorok a štvrtok pred rannou sv. omšou od 7.00
hod. V piatok už spovedanie nebude.
8. V stredu 4.3., piatok 6.3. a v sobotu 7.3.2020 budú kántrové dni. Záväzný
je jeden deň. Ich obsahom je modlitba za pokánie a odpustenie hriechov.
9. V sobotu 7.3.2020 o 17.00 hod. bude Večeradlo.
10. Opäť máte možnosť podporiť združenie DOMKA Uzovský Šalgov poukázaním
2 % z vašich daní zaplatených v roku 2019. Potrebné tlačivá si môžete zobrať vzadu
zo stolíka alebo stiahnuť z našej facebookovej stránky Stredisko Uzovský Šalgov.
Tí, ktorí si vypĺňajú daňové priznanie sami, si môžu tlačivá zobrať tiež, nájdu na
nich potrebné informácie, ktoré treba vpísať do DP. Prosíme vás aj o vyplnenie
formulára pod názvom Čestné vyhlásenie, ktorý je tam navyše – slúži na interné
účely združenia (nedáva sa na daňový úrad, ale potom ho vyzbierame). Ak by ste
mali problém s vyplnením alebo s doručením tlačiva na daňový úrad, obráťte sa na
animátorov. Vopred veľká vďaka.
11. Aj počas tohto pôstneho obdobia bude možnosť podporiť zbierku Tehlička.
Je určená na podporu mladých v štáte Keňa. Pokladnička je v kostole na
bočnom oltári. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
Obecné oznamy
1. V sobotu 7.3.2020 o 9.00 hod. sa v spoločenskom pavilóne uskutoční
stolnotenisový turnaj. V čase jarných prázdnin (3.3. – 7.3.) od 14.00 do 17.00
hod. a od 19.00 do 21.00 hod. bude otvorený spoločenský pavilón. V skorších
hodinách si môžu prísť stolný tenis zahrať deti, potom dospelí. Prineste si
prezuvky.
2. Počas jarných prázdnin (3.3. – 7.3.) bude tak pre deti, ako aj rodičov k dispozícii
komunitné centrum. Pre deti bude pripravený program.
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XI 1.3.2020

Pôst
Keď sa povie pôst,
možno nám napadne, že máme
menej jesť.
Je to pravda, ale to nie je všetko.
Pôst znamená:
Menej hovoriť a viac mlčať.
Menej rozprávať a viac počúvať.
Menej bojovať a viac milovať.
Menej očakávať a viac darovať.
Menej kritizovať a viac pochváliť.
Menej si nárokovať a viacej
ďakovať.
Menej očakávať a viac sa iným
dávať.
Menej sa ponáhľať a viac spomaliť.
Menej rozhadzovať a viac šetriť.
Menej sa rozptyľovať a viac sa sústrediť.
Menej sedieť a viac sa pohybovať.
Menej mať a viac byť.
Menej robiť a viac premýšľať o tom, čo robím.
A teraz v pôstnom období:
Menej sa venovať zábave a viac Bohu.
Menej je niekedy viac!

Liturgický prehľad od 2.3.2020 do 8.3.2020

2.3. (po)

féria

Ražňany

3.3. (ut)

féria

Ražňany

4.3. (st)

féria

Ražňany

5.3. (št)

féria

Ražňany

6.3. (pia)

Prvý piatok
v mesiaci

Ražňany

7.3. (so)

sv. Perpetua
a Felicita,
mučenice

Ražňany

Ražňany

8.3. (ne)

Druhá pôstna
nedeľa

Z a BP rodina Solárová
zosnulí rodiny Solárovej
a Juskovej
Z a BP Anna a Ondej s rodinou
zosnulí rodiny Adamkovej
a Novákovej
Z a BP Martin
a Antónia s rodinou
Z a BP Magdaléna
† Jozef, Mária, Andrej a Mária
za živých a zosnulých členov
ružencového bratstva
Z a BP František a Ľudmila
s rodinou
† František a Mária
† Mária, Jozef, Juraj a Ján
Z a BP Františka (75 rokov
života) s rodinou
Z a BP Agnesa (60 rokov
života) s rodinou

Uzovský
Šalgov
Uzovské
Pekľany

18.00
8.00
18.00
8.00

18.00
18.00

10.30

7.30
9.00

Lektori
2.3. (po)
6.3. (pia)
8.3. (ne)

Ondrej Kolek
Tomáš Solár
Gabriela Kišeľová

Igor Repaský

Júlia Štefančíková
Anna Balčáková

Obetné dary
8.3. (ne)

Anton Dzurik

Mária Dzuriková

Upratovanie kostola
6.3. (pia)

č. d.: 286, 411, 287, 288

Liturgický prehľad od 9.3.2020 do 15.3.2020

9.3. (po)

sv. Františka
Rímska,
rehoľníčka

Ražňany

11.3. (st)

féria

Ražňany

13.3. (pia)

féria

Ražňany

14.3. (so)

féria

Ražňany
Ražňany

15.3. (ne)

Tretia pôstna
nedeľa

Z a BP bohuznáma rodina
† Alžbeta, Štefan, Mária
a Andrej
Z a BP bohuznáma rodina
zosnulí rodiny Kožuškovej,
Hausovej a Štofkovej
Z a BP bohuznáma rodina
zosnulí rodiny Solárovej
a Feckovej
Z a BP Martin (40 rokov
života) s rodinou
Z a BP Františka (90 rokov
života) s rodinou
Z a BP Milan (75 rokov života)
s rodinou

Uzovský
Šalgov
Uzovské
Pekľany

18.00
8.00

18.00
7.30
7.30

9.00
10.30

Lektori
9.3. (po)
13.3. (pia)
15.3. (ne)

Tatiana Imrichová
Katarína Solárová
Matúš Soľár

Andrej Slaninka

Sofia Telesnická
Katarína Slaninková

Obetné dary
15.3. (ne)

Magdaléna Kožušková

Mária Jusková

Upratovanie kostola
13.3. (pia)

č. d.: 289, 421, 290, 291

