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FARSKÉ OZNAMY
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17. 4. 2016 - 24. 4. 2016
+ Viktor Dřízga a rodičia
Na úmysel
Za farnosť
Štvrtá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera
Na úmysel
Féria
+ Stanislav Peško
Féria
Na úmysel
Féria
Na úmysel
Ľubovoľná spomienka sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi
Na úmysel (detská sv. omša)
Féria
Na úmysel
Na úmysel
Spomienka sv. Vojtecha biskupa a mučeníka
Za farnosť
SV. OMŠA NEBUDE
SLÁVNOSŤ PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA
Litánie + stretnutie prvoprijímajúcich
Piata veľkonočná nedeľa

Zbierka na seminár
Dnes máme zbierku na seminár. Za všetky milodary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.
Zbierka na pomoc pre Ukrajinu
Svätý Otec František vyzval veriacich, aby vo všetkých európskych kostoloch prejavili svoju
solidaritu s ťažko skúšanou Ukrajinou prostredníctvom špeciálnej finančnej zbierky. Uskutoční sa
budúcu nedeľu 24. apríla 2016 pri všetkých svätých omšiach. Vyzbierané peniaze bude Pápežská
rada Cor unum najmä prostredníctvom rehoľných komunít bez rozdielu poskytovať tým, ktorí to
najviac potrebujú.
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.).
Príprava na sviatosť birmovania
Stretnutie kandidátov sviatosti birmovania bude v jednotlivých skupinkách, pri sv. omši v deň
skupinky a pri nedeľnej sv. omši (v sobotu bude skupinka o 19.00 hod).
Zapisovanie úmyslov sv. omší
Ak chce niekto zapísať úmysel sv. omše, tak si môžete úmysel zapísať kedykoľvek.
Kvetinkový koncert spojený s výtvarnou výstavou
OZ Talentárium organizuje dnes v pastoračnom centre Domček sv. Jozefa o 18.00 hod Kvetinkový
koncert spojený s výstavou výtvarného odboru, na ktorý vás srdečne pozývame.

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

