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26. 4. 2015 - 3. 5. 2015
Za zdravie a Božiu pomoc v chorobe
+ Helen Tomašovičová a Jarka Sečkárová
Za farnosť
Štvrtá veľkonočná nedeľa
+ Ľubomír Chovančák a rodičia
Féria
+ rodičia Martin a Jozefína Pozdechoví a synovia Kamil
a Henrich
Ľubovoľná spomienka sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka
Na úmysel
Sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky
Európy
+ Eva a Róbert Adamkoví a rodičia
Ľubovoľná spomienka sv. Pia V., pápeža
Za maturantov a tých, ktorí majú dôležité životné skúšky
(detská sv. omša) (po sv. omši bude adorácia k prvému piatku)
Ľubovoľná spomienka sv. Juraja, mučeníka
Prvý piatok v mesiaci
+ Berta a Imrich Lederleitneroví a vnučka Lenka
Za Božiu pomoc a ochranu v živote pre krstnú matku a svokru
Spomienka sv. Atanáza biskupa a učiteľa Cirkvi
Za farnosť
SV. OMŠA NEBUDE
SLÁVNOSŤ PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA
Adorácia na prvú nedeľu v mesiaci + stretnutie prvoprijímajúcich
Piata veľkonočná nedeľa

Zbierka na seminár
Dnes máme zbierku na seminár. Za všetky milodary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.
Farská katechéza
(Častá)
V utorok po sv. omši bude farská katechéza (cca 30 min.).
(Píla)
V stredu po sv. omši bude farská katechéza (cca 30 min.).
Prvopiatkový týždeň
V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca máj. Spovedám pred sv. omšami. Starkých a chorých po
domoch v piatok od 9,00 hod.
Májová pobožnosť
V piatok začíname mesiac máj. Májovú pobožnosť sa budeme modlievať na začiatku sv. omše.
V deň, kedy nebude sv. omša, alebo na sv. omši nebudete, sa ju pomodlite doma.
Tradičná púť do Mariazellu
Tí, ktorí ste sa nahlásili na tradičnú púť do rakúskeho mariánskeho pútnického miesta Mariazell, sa
po sv. omši zastavte v sakristii, aby ste si prevzali informácie na púť.

Slávnosť prvého svätého prijímania
Na budúcu nedeľu budeme mať vo farnosti slávnosť prvého svätého prijímania. Deti po prvý krát
príjmu Sviatosť Oltárnu – Ježiška do svojho srdiečka. Stane sa tak pri sv. omši o 10. 00 hod.
Pamätajme na nich vo svojich modlitbách, aby sa na túto chvíľu dobre pripravili, aby sa dobre
vyspovedali a prijali Pána Ježiša skutočne s veľkou láskou a chceli celý svoj ďalší život prežiť s ním.
Z dôvodu tejto slávnosti, chcem všetkých požiadať o rešpektovanie usmernení, ktoré budú tu
v kostole platiť (určené miesta pre rodinu, fotografa, spevokol, atď.).
Upratovanie kostola
Rodičia prvoprijímajúcich detí
Zároveň chcem vyzvať tých, ktorí ešte nie sú zapísaní a chcú pri upratovaní pomáhať, aby sa nám
v sakristii nahlásili. Prosím aj jednotlivé skupiny, ktoré už sú nahlásené, aby nám prišli do sakristie
nahlásiť presný počet členov a odhlásiť tých, ktorí už upratovať nechodia.

