Pastoračný plán na rok 2015
Január:
11.1. - 15.2.
18.1. - 25.1.
Február:
2. 2.
3. 2.
6.2.
11.2.
18.2.

Obdobie cez rok
Modlenie sa za zjednotenie kresťanov (po sv.ruženci)
Obetovanie Pána (Hromnice)
Sv.Blažeja – požehnanie hrdla
Zasadnutie farskej rady – pastoračný plán na rok 2015

Panny Márie Lurdskej – Svetový deň chorých-pomazanie chorých návšteva ťažko chorých
Popolcová streda – ranné chvály
Pôstne obdobie - Krížová cesta – v piatok – detská
v nedeľu- pred sv. omšou (p.Harychová)

Marec:
Mesiac úcty k sv. Jozefovi (modlitby a litánie k sv. Jozefovi)
13.3. Celodenná adorácia
Sviatok sv. Jozefa – ženích Panny Márie – slávnostná pobožnosť pred sochou sv.
19.3. Jozefa
29.3. Nedeľa utrpenie Pána (Kvetná nedeľa)
V pôstnom období vysvätenie kríža na morovom cintoríne (v Jamníku podľa
Apríl:
počasia)
2.4. - 5.4. Veľkonočné trojdnie
3.4. Sviatok Veľký Piatok – krížová cesta okolo kostola – hrob strážený hasičmi
5.4. Sviatok Veľkonočná nedeľa
Od Veľkého piatku – deviatnik k Božiemu milosrdenstvu
25.4. Sv. Marek – svätenie ozímín v poli (podľa počasia)
Máj:

Májové pobožnosti k Panne Márii (loretárske litánie spievané)
3.5.
12.5.
14.5.
16.5.
23.5.

Prvé sv. príjimanie
Deň matiek – púť k Panne Márii (Čenstochová-Poľsko)
Sviatok Nanebovstúpenie Pána

Deviatnik k Duchu Svätému
Svätodušná vigília

24.5. Svätodušná nedeľa
31.5. Sviatok Najsvätejšia Trojica
Jún:
4.6.
12.6.
13.6.
29.6.

Najsvätejšie Kristovo telo a krv (Božie Telo) - výzdoba oltárikov v parku

Najsvätejšie Srdce Ježišovo – odpust na D. Lúke-prikázaný sviatok pre farnosť
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie – pobožnosť pri kaplnke (podľa počasia)
Sviatok sv. Petra a Pavla

Júl, August:
Letné prázdniny
15.8. Nanebovzatie Panny Márie – svätenie bylín

Púť k Panne Márii alebo k nejakému svätcovi alebo k svätkyni (Rok zasväteného života)
September:
7.9. Deviatnik k Sedembolestnej Panny Márii a litánie
14.9. Povýšenie Svätého kríža – vysvätenie kríža na Horekoncovej (podľa počasia)
15.9. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie – fatimská pobožnosť pri kaplnke
V druhej polovici mesiaca – posvätenie úrody
Október:
Mesiac Panny Márie ružencovej – októbrové pobožnosti
18.10.
November:
1.11.
2.11.
3.11.
22.11.
25.11.
29.11.
December:
6.12.
15.-23.12.
17.-24.12.
24.-26.12.
24.12.

Modlenie sv. ruženca pred sv. omšou – deti a členky Ružencového bratstva
Misijná nedeľa – modlitby za misionárov
Sviatok všetkých svätých – návšteva cintorínov a modlitby za zomrelých

Dušičky – sv.omša v Dome nádeje na citoríne
Celodenná adorácia
Sviatok Krista Kráľa – odpust v Kvačanoch – Sv. Kataríny
Sviatok Sv. Kataríny Alexandriskej – prikázaný sviatok pre našu farnosť
Prvá adventná nedeľa
Adventné obdobie
Sv. Mikuláš
Hľadanie prístrešia pre sv. rodinu, chodenie s obrazom sv. rodiny po domoch

Rorátne sv. omše o 6.00 hod. pri sviečkach (svätý týždeň)
Vianočné sviatky (jasličková pobožnosť)
Polnočná svätá omša (22.00 hod.)

Iné aktivity:

13 .teho v mesiaci – fatimská pobožnosť
každý štvrtok po sv. omši krátka adorácia
každú nedeľu o 14.15 hod krížová cesta ku kaplnke Sedembolestnej Panny Márie
a pri nej o 15. hod korunka Božieho milosrdenstva a iné modlitby
vydávanie Katarínskeho hlasu : č1. k pôstu, č2. v lete, č3. k adventu
za ťažko nemocných modlenie sa deviatnika k Matke ustavičnej pomoci-raz
Sviatosť zmierenia sa vysluhuje:
mesačne
- v týždni pred prvým piatkom pol hodiny pred sv. omšou
- na požiadanie pred rôznymi príležitosťami
- pri návšteve chorých pred prvým piatkom
Schvalené farskou radou dňa 6. 2. 2015

