Rímskokatolícka farnosť sv. Jána Nepomuckého, Vechec
IČO: 31 998 887, ThLic. Jozef Hvišč, duchovný správca, jozefhvisc@centrum.sk, mob.č. 0944 928 129

Bohoslužobný program, úmysly sv. omší a oznamy
__v liturgickom kalendári Veľkonočnej oktávy – rok „C“ – 2019__

22. apríl

O Veľkonočnej nedeli sa hovorí ako
o nedeli všetkých nedieľ a sviatku všetRoKa
9:15 - sv. omša „pro populo“
kých sviatkov. Tento slávnostný deň nás pokostol
10:00 - modlitba sv. ruženca a deviatnik k Božiemu milosrd. zýva k „veľkonočnému behu“, aby sme sa
sv. omša
10:30 - ZBP Heleny s rod. (z 20.4.)
stali svedkami rodiacej sa veľkonočnej viery.
Už od veľkonočného rána nám evanjeliá
Utorok
23. apríl
sv.Vojtech, biskup a muč.
oznamujú nedočkavý pohyb okolo Ježišovho
kostol
17:15 - modlitba sv. ruženca a deviatnik k Božiemu milosrd. hrobu. Ešte za tmy prichádzajú k hrobu ženy
a nájdu hrob prázdny. Mária Magdaléna sa
sv. omša
18:00 +Jozef a Mária (22.výr.); +Ján a Anna
hneď rozbehne k učeníkom a oznamuje im
prázdnotu Ježišovho hrobu, ktorú si vysvetlí
Streda
24. apríl
sv. Juraj, mučeník
kostol
7:15
- modlitba sv. ruženca a deviatnik k Božiemu milosrd. ako krádež. Aj Peter a Ján začnú bežať
k hrobu. Prvý dobehne mladší Ján, ale
sv. omša
8:00 +Juraj Adam (7/12 k 18.10.)
počká na Petra. Vojdú do vnútra, ale vieru
nenájdu. Samotný hrob ešte nie je pre nich
Štvrtok
25. apríl
sv. Marek, evanjelista
dôkazom toho, že Ježiš žije. Všetci sú z toho
kostol
17:15 - modlitba sv. ruženca a deviatnik k Božiemu milosrd. faktu bezradní. Lukáš hovorí, že Peter sa
sv. omša
18:00 +Ján Mati (5/12 k 22.12.)
čudoval, čo sa vlastne stalo, a Ján dodá, že
ešte stále si nepripúšťali fakt Ježišovho
Piatok
26. apríl
sv. Klétus, pápež a mučeník
zmŕtvychvstania. V ich hlavách začala viera
kostol
17:15 - moditba sv. ruženca a deviatnik k Božiemu milosrd. v Ježišovo vzkriesenie ožívať až vtedy, keď
ich „dobehli“ Ježíšové slová, ktoré im
sv. omša
18:00 +Mária Jusková (9/12 k 25.7.)
predtým povedal. Hovoril o tom, ako bude
Sobota
27. apríl
sv. Zita, panna
musieť trpieť, ako ho zabijú, ale on tretieho
kostol
17:15 - modlitba sv. ruženca a deviatnik k Božiemu milosrd. dňa vstane z mŕtvych, alebo ako nezrozumiteľne im zneli slová o búraní chrámu, ktorý
sv. omša
18:00 +Helena Dudášová (3/12 k 29.1.)
za tri dni postaví. Teraz už chápali, že to
nebolo o kameňoch, ale o jeho tele...
Nedeľa
28. apríl
Písmo im postupne vyjasňovalo
prázdny hrob. Ježiš po svojom vzkriesení
RoKa
9:15 - sv. omša „pro populo“
vlastne nič iné nerobil, iba vysvetľoval Písma,
kostol
10:00 - modlitba sv. ruženca a deviatnik k Božiemu milosrd. ktoré sa naňho vzťahovali.
sv. omša
10:30 - za kajúcnosť a obrátenie zatvrdlivých kresťanov Často hľadáme rôzne dôkazy a argumenty
pre Ježišovo vzkriesenie a ony sú čierne na
Oznamy:
bielom v riadkoch Písma. Aj v dlhšom
- sviatosť zmierenia v týždni pred a po sv. omši, aj na požiadanie v súlade s programom
Nicejsko-carihradskom vyznaní viery vyzná- k starším a chorým na 1. piatok – podľa rozpisu a oznámenia vopred v piatok o 15.hod.
- upratovanie kostola tento týždeň (sobota o 9:00/10:00 alebo podľa dohody)
vame: „Tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa
poskytujú rodiny: Lacková, Grucová, Vargovičová a r. Adamová
Svätého Písma.“ Nie podľa prázdneho
- čítanie, obetné dary – podľa okolností, možnosti a poradia lektorov
hrobu, ale podľa Písma. Boh si stojí za
- pobožnosť 1. nedele a výmena ružencových tajomstiev – o 14.hod na Prvú nedeľu v mesiaci (potvrd. v oznamoch)
slovom.
- odpustová slávnosť vo farnosti je v najbližšiu nedeľu po sviatku patróna (16. máj)
Vo vnútri Ježišovho hrobu v Jeruzaleme,
sv. Jána Nepomuckého, t.r. 19.5.; 1.sv.prijímanie – posledná májová nedeľa, t.r. 23.5.
- celodenná poklona vo farnosti – 13. apríl a 16. november – vystavenie Oltárnej Sviatosti
nad prázdnou mramorovou doskou možno
a poklona od 9.hod. do 17.hod.
čítať iba dve grécke slová: „Christós anéste!
- „Rokovka“ – finančný príspevok farníkov na prelome roka pre réžie kostola, farnosti;
– Kristus vstal z mŕtvych! Nič viac.
zbierka pre kostolníka – na konci roka; zbierka pre kantorku – na konci mesiaca: na budúcu nedeľu
Buď im veríme, alebo budeme s nimi
v apríli za vedenie zborového spevu; august na cestovné; december pre samotné kantorstvo
zápasiť do konca života. Prázdny hrob je
- obetné dary zo sv. omší „Zvonček“ zo 16.4., €163.20,- / PBZ!
predsa aj o našom zmŕtvychvstaní. Celý život
- Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu – od Bielej soboty
- knihy na predaj: 365 zamyslení duše nad Božím slovom pre potešenie duše, €17,-/ €20,ide o naše zmŕtvychvstanie. Pokračujme
- do našej farnosti zavíta súsošie s názvom Misijný pamätník nenarodeným deťom.
v tomto behu viery až do konca. - upr. podľa KN -

Pondelok

Veľkonočný pondelok

Prijmeme ho na týždeň počnúc budúcou nedeľou. Toto umelecké dielo jemným
spôsobom otvára vážnu tému bolesti po umelom potrate a pomáha v procese
odpustenia a uzdravenia. Bude to príležitosť na obnovu lásky v našich rodinách.
Vytvoríme aj celotýždenný program pri Pamätníku
- Ohlášky:
o
Ing. Tibor Dudáš, náb. reform. cirkev, syn rodičov Tibora
a Márie r. Szatmáryovej, nar. Kráľ. Chlmec, býv. V. Kapušany
a MvDr. Katarína Grucová, náb. rím.-kat., dc. rod. Andreja
a Viery r. Bačovej, nar. V/nT, býv. Vechec – 1.x a 2.x (V. Po.)

- pre pastoračné a iné záležitosti vo farnosti použite, prosím, mob. číslo:

0944 928 129
Rímskokatolícka farnosť sv. Jána Nepomuckého, Vechec, 21. apríl, 2019

