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Nedeľa

28. 4. 2019 - 5. 5. 2019
+ Antónia a Stanislav Minárikoví a Katarína a Jozef Krasňanskí
Na úmysel
Za farnosť
Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva
Končí sa veľkonočná oktáva
+ František Sládek, manželka Marta a rodičia z oboch strán
Sviatok sv.Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky
Európy
+ Ján a Helena Bihárioví, vnučka Naďa Gavorníková,
syn Ladislav a starí rodičia
Ľubovoľná spomienka sv. Pia V., pápeža
Na úmysel
Ľubovoľná spomienka sv. Jozefa, robotníka
+ František Lederleitner a rodičia Bátovičoví a Lederleitneroví
(Po sv. omši bude adorácia za duchovné povolania)
Spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Korunka Božieho milosrdenstva + začiatok tichej adorácie
adorácia k prvému piatku
Za živých a + členov bratstva Božského Srdca Ježišovho
Sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
Za ružencové spoločenstvo
Mariánske večeradlo
Sobáš Martin Matúšek a Renáta Korbeľová
Mariánske večeradlo
Ľubovoľná spomienka sv. Floriána, mučeníka
+ rodičia Saskoví, dcéra Terézia a zaťovia
+ Stanislav Nitschneider
Za farnosť (detská sv. omša)
Modlitba sv. ruženca + adorácia na prvú nedeľu v mesiaci
Tretia veľkonočná nedeľa

Zbierka pri božom hrobe
Zbierka pri božom hrobe činila sumu 510,- €. Za všetky milodary vyslovujem úprimné Pán Boh
zaplať.
Úplné odpustky pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva
Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke
nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie odpustkov a pomodlí sa Modlitbu
Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo, môže získať
úplné odpustky pre seba alebo pre duše v v očistci.
Prvopiatkový týždeň
V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca máj. Spovedám pred sv. omšami a v Častej v piatok už od
15.00 hod. Starkých a chorých po domoch v piatok.

Májová pobožnosť
Májovú pobožnosť sa modlievame na začiatku sv. omše. V deň, kedy nebude sv. omša, alebo na sv.
omši nebudete, sa ju pomodlite doma. Na Píle sa májová pobožnosť (v deň, kedy nie je sv. omša)
modlieva o 18.00 hod.
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 prvé sv. prijímanie
Dôležitá sv. omša pre prvoprijímajúce deti je v nedeľu. Odporúčam aj prvopiatkovú pobožnosť a sv.
omšu. V pondelok budeme mať katechézu v „domčeku“ od 13.00 hod.
Príprava na sviatosť birmovania
Povinná sv. omša pre kandidátov sviatosti birmovania je tento týždeň v deň skupinky a v nedeľu.
Odporúčam aj prvopiatkovú adoráciu, pobožnosť a sv. omšu. Stretnutia budú v skupinkách.
Upratovanie kostola
Veronika Lederleitnerová
Oľga Vivodíková
Katarína Šéryová
Veronika Pešková
Marta Lukačovičová
Viera Buttková
Blanka Gážiová

