Rímskokatolícka farnosť Plaveč

39/2022

2.10.2022

Plaveč

(farský kostol sv. Margity Antioc hijske j)

Pondelok 3.10.2022
od 16:00 sviatosť zmierenia
17:30 modlitba posvätného ruženca
18:00 svätá omša
Za uzdravenie manžela
Utorok 4.10.2022
sv. František z Assisi
od 16:00 sviatosť zmierenia
17:30 modlitba posvätného ruženca
18:00 svätá omša
+ Ján Pružinský
Streda 5.10.2022
sv. Faustína Kowalská
od 7:00 sviatosť zmierenia
7:30 svätá omša
Za uzdravenie vnúčika Jakuba
Štvrtok 6.10.2022
15:00 korunka Božieho milosrdenstva a poklona Najsvätejšej Sviatosti
od 15:30 sviatosť zmierenia
17:30 modlitba posvätného ruženca
18:00 svätá omša
+ Margita a Štefan Plavnický
Piatok 7.10.2022
Ružencovej Panny Márie
od 17:30 sviatosť zmierenia
17:30 modlitba posvätného ruženca
18:00 svätá omša
+ z r. Nemergut a Mikluš
Sobota 8.10.2022
od 6:30 sviatosť zmierenia
7:00 večeradlo a svätá omša + Dana Pribišová
Nedeľa 9.10.2022
28. nedeľa v cezročnom období
7:30 svätá omša
Za farnosť
10:30 svätá omša
ZBP Mária, Štefan, syn Peter a dcéra Adriána s rod.
14:00 októbrová pobožnosť

Kozelec

(filiálny kostol Nanebovzatia Pa nny Má rie )

Piatok 7.10.2022
Ružencovej Panny Márie
od 15:30 sviatosť zmierenia
16:30 svätá omša
Nedeľa 9.10.2022
9:00 svätá omša

28. nedeľa v cezročnom období

O Z N A M Y

❑

Ďakujeme všetkým, ktorí priniesli ovocie a zeleninu na piatkovú svätú omšu
spojenú s poďakovaním za úrodu!
❑ Dnes je zbierka BOJ PROTI HLADU na zmiernenie chudoby ľudí. Zapojiť
sa môžete kúpou medovníkového srdiečka, ktoré vám dnes ponúknu mladí
z farnosti zo Združenia mariánskej mládeže. Za Vaše milodary vopred Pán Boh
zaplať!
❑ Dnes popoludní o 14:00 bude októbrová pobožnosť. Po jej skončení bude
výmena ružencových tajomstiev.
❑ Od zajtra dochádza k zmene času večerných sv. omší, budú sa začínať
o 18:00.
❑ Cez týždeň sa budeme spoločne modliť ruženec pol hodinu pre večernou
svätou omšou. Birmovancov prosím, aby sa zapísali do služby modlitby na
jednotlivé dni, rozpis je na výveske. V prípade potreby si zabezpečte výmenu
vzájomne medzi sebou, nevynechajte zapísaný termín. S deťmi sa budeme spoločne
modliť každý štvrtok pred večernou sv. omšou.
❑ Pred sebou máme prvopiatkový týždeň. Príležitosť prijať sviatosť
zmierenia bude v čase uvedenom v programe. Ak bude čakajúcich viac a nestihli
by sa v uvedenom čase vyspovedať, tak budem pokračovať po sv. omši.
Zmena v spovedaní chorých pred prvým piatkom: Vzhľadom na školské
vyučovanie je potrebné zmeniť dni, v ktoré navštívim chorých pred prvým piatkom.
Táto zmena bude platná aj na ďalšie mesiace. Chorých navštívim:
Vo štvrtok (6.10.) od 9:00 ulice: Bernolákova, Vajanského, Ružová, Jánošíkova,
Dávidova, Wansovej, Kukučínova, Železničiarska a Lipová aleja.
V piatok (7.10.) od 9:00 ulice: Popradská, Školská, Sv. Margity, Pastovnícka,
Hviezdoslavova, Pod hradom a Pastovník.
Ak by ste mali nejaké zmeny oproti poslednému prvému piatku, prosím, aby ste mi
to nahlásili na tel. čísle  0918 467 570.

❑

V kostole sú posunuté kľačadlá tak, aby bol stredovou uličkou možný príchod
pred oltár. Ak si chcete na sväté prijímanie kľaknúť, môžete tak urobiť na jednej
alebo na druhej strane, v stredovej uličke pôjdu na sv. prijímanie tí, ktorí ho
prijímajú postojačky.
❑ V piatok (7.10.) bude pri večernej sv. omši téma pre deti a pre mladých.
Nácvik pesničiek s deťmi bude od 16:30. Po svätej omši bude stretnutie ďalšie
s birmovancami.
❑ Tento týždeň sa predmodlieva ruža č. 8

❑

V kostole budú v ponuke všetky časopisy, ktoré majú cirkevné schválenie.
Časopis M Rosa k nim nepatrí, nebude preto k dispozícii.
❑ Záležitosti týkajúce sa farskej kancelárie bude možné v priebehu týždňa
vybaviť po večerných sv. omšiach. V prípade potreby sa môžete kedykoľvek
ohlásiť na farskom telefónom čísle  0918 467 570 - Miroslav Gira, farár.
❑ Farské oznamy nájdete v elektronickej podobe na stránke
www.farnostplavec.sk
Prípravné práce na oprave fasády kostola
Aj keď sa zatiaľ nedeje nič viditeľné v súvislosti s opravou fasády nášho kostola,
prípravné práce aktívne prebiehajú. V uplynulých týždňoch prebehli dve výberové
konania a začali sa už aj prípravné práce.
V rámci prvého výberového konania sme hľadali odborníka na stavebné zameranie
fasád kostola. Išlo o zameranie skutkového stavu, ktorý bude následne
prezentovaný v tlačenej aj digitálnej forme. Vybraný zhotoviteľ už tieto práce
realizoval v priebehu uplynulého týždňa, aktuálne čakáme na doručenie materiálov.
Práce boli vykonané s veľmi presným zameriavaním 3D skenovacím prístrojom.
Druhé výberové konanie sa týkalo realizácie architektonicko – historického
výskumu fasády kostola. Aj tu už máme vybraného odborníka, ktorý pripraví
odbornú štúdiu, ktorá je potrebným podkladom pre rozhodnutie Krajského
pamiatkového úradu. Táto štúdia zároveň navrhne spôsob regulácie vlhkosti
v múroch kostola a takisto aj vhodný typ omietky.
V uplynulom mesiaci boli na kontrolu v našom kostole poverené pracovníčky
Krajského pamiatkového úradu, oboznámili sa s aktuálnym stavom hnuteľných
kultúrnych pamiatok a takisto aj so stavom fasády, ktorú chceme rekonštruovať.
Svoje stanovisko vydajú po dodaní požadovaných podkladov.
Môže sa stať aj nám, že z únavy, sklamania, možno z lenivosti
zabudneme na Pána a zanedbáme veľké rozhodnutia, ktoré sme
urobili, aby sme sa uspokojili s niečím iným. Napríklad
nevenujeme čas vzájomným rozhovorom v rodine, lebo dávame
prednosť osobným zábavám; zabúdame na modlitbu, pretože sa
nechávame pohltiť vlastnými potrebami; zanedbávame
dobročinnú lásku pod zámienkou každodenných naliehavých
záležitostí. Takýmto spôsobom sa však človek ocitá v sklamaní.
Je to cesta, ktorá ťa vedie vzad a neuspokojuje ťa.
Nech nám Panna Mária, ktorá ochotne povedala Pánovi „áno“,
pomôže znovu objaviť nadšenie ku konaniu dobra!
pápež František

