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Ročník XI. 2020 č.8. 19. apríla 2020

Farské oznamy
Spovedanie– bratia a sestry v tomto ťažkom čase Vás chcem poprosiť o trpezlivosť,
ale aj o obetu v nemožnosti prijatia svätej spovede verejným spôsobom.
Sviatosť zmierenia budete môcť prijať po osobnom dohovore. Môžete volať na
moje tel. číslo 0911711304. Ďakujem
Príprava detí na prijatie svätých tajomstiev – milé deti poprosím Vás, aby ste si
pozreli otázky po číslo 75 a prešli si ich spolu s rodičmi. Ostatné info pošlem mailom.
Verejné bohoslužby – vidíme, že sa začína tento stav s koronou troška uvoľnovať
ale kedy budú povolené verejné bohoslužby a za akých podmienok dáme vščas vedieť.
Zatiaľ slávim sväté liturgie s kaplnky. Aj touto cestou ďakujem celej asistencii pri
vysielaní svätých liturgii live.
Slávenie svätých liturgii a vysluhovanie sviatosti – sväté liturgie sa slávia za
zatvorenými dverami v našej farskej kaplnke. Je tu možnosť dať intenciu za živých alebo
za zomrelých na dané dni na sv. liturgie, podľa programu. Ak by ste mali záujem napíšte
na farský mail.
Live vysielanie z farskej kaplnky – cez facebook vysielame live bohoslužby
z našej farskej kaplnky. Najbližšie na sviatok svätého Juraja a v nedeľu 26.4. o 9.00.
Ostatné termíny upozorním cez farsky mail.
Príspevok na potreby farnosti - ďakujem všetkým Vám, ktorý ste prispeli na chod
a potreby farnosti. Ďakujem za Vaše štedré dary. Myslím na Vás v modlitbách a na
všetkých dobrodincov našej farnosti.
Časopis Slovo – na fare sú dve najnovšie čísla časopisu Slovo. Kto z Vás, by mal
cestu okolo zastavte sa vyzdvihnúť si ho, alebo ak sa chystáte na spoveď môžete si ho
vyzdvihnúť v tomto čase.
Pomoc v núdzi – možno poznáte niekoho vo Vašom okolí, kto potrebuje nejakú
pomoc. Možno sú to dôchodcovia, rodiny v karanténe, ktorí potrebujú nakúpiť, či sú vo
finančnej núdzi. Radi by sme pomohli týmto ľuďom, ak o niekom takom viete oslovte ma,
alebo niekoho z farskej rady a v rámci našich možnosti podáme pomocnú ruku.

Občianske združenie Charis Trnava – pri našej farnosti sme zriadili občianske
združenie Charis Trnava, ktorého úlohou je pomôcť pri tvorbe a financovaní rôznych
projektov pre farnosť. Tento rok môžete prispieť 2% alebo 3% na toto občianske
združenie. Za každý Váš príspevok odvedený z dane budeme veľmi vďačný.
Farský účet – číslo farského účtu SK06 1111 0000 0010 5170 0001

Gréckokatolícka cirkev Trnava – rímskokatolícky
kostol svätej Heleny
Liturgický program
deň
Pondelok
20.4.

čas

Prepodobný otec Teodor
Trichinas

18 00

Utorok
21.4.

18 00

Svätá liturgia

18 00

Svätá liturgia

Svätý hieromučeník Január
a spoločníci

Štvrtok
23.4.
Svätý a slávny
veľkomučeník, triumfátor
a divotvorca Juraj.

Tretia nedeľa po
Pasche – o
myronosičkách
26.4.

09 00

Pondelok
27.4.

18 00

Svätý hieromučeník
Simeon

intencia
Večiereň

kde
v kaplnke na fare

v kaplnke na fare

Svätá liturgia
Modlitby za
uzdravenie a
oslobodenie

Večiereň

v kaplnke na fare

*za farnosť

v kaplnke na fare

v kaplnke na fare

Utorok
28.4.

07 00

Svätá liturgia

07 00

Svätá liturgia

v kaplnke na fare

Svätí apoštoli Jáson
a Sósipatros

Štvrtok
30.4.

v kaplnke na fare

Svätý apoštol Jakub

Piatok
1.5.

07 00

Svätá liturgia

v kaplnke na fare

Svätý prorok Jeremiáš

Voľnica
Štvrtá nedeľa po
Pasche - o
porazenom
3.5

09 00

Svätá liturgia

v kaplnke na fare

Svätý hieromučeník
Bazil, amázijsky biskup

Pre vnútornú potrebu farnosti vydáva : Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trnava, M. Koperníka 32,
917 01 Trnava, o. František Fedorišin , farár, mobil 0911 711 304.

