
6. veľkonočná nedeľa
(22. – 29. máj 2022)
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6. veľkonočná nedeľa

+ Ladislav
+ Ernő és Aranka

Za farníkov
+ Ján, Jozef a Jozef, kňazi

Po
6:30
16:30
17:30

 
+ Ladislav

  A plébánia hiveiért 
 + Jozef, Michal

Ut
6:30
16:30
17:30

+ Ladislav
 + Júlia, Arpád, Piroska, László

 + Ján, Mária, Ján

St
6:30
16:30
17:30

Večerné sv. omše sú zo
slávnosti

+ Ladislav
+ Mancika

Za zdravie a BP pre Máriu 

Št
6:30
11:00
16:30
18:00

Nanebovstúpenie Pána
Slávnosť – Prikázaný sviatok

+ Pavel a Irena
 + Géza és Aranka

 + Ladislav

Pi 6:30
16:30
17:30

+ Jozef a Helena
+ Mág Pál, gyászmise   

+ Ladislav

So 7:30
17:00

+ Ladislav

+ Július

Ne
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7. veľkonočná nedeľa 

+ Ladislav
A plébánia hiveiért

+ Ján, Jaromír
+ Ferdinand, Vilma, Želmíra 

- Dnes v 22. deň v mesiaci vás pozývame na Modlitbový večer k úcte sv. Šarbela, ktorý začíname
modlitbou  sv.  ruženca  o 16:15  h  s pravidelným  programom,  sv.  omša,  požehnanie  predmetov,
exorcizovanie soli,  vody a oleja,  poklona Oltárnej  sviatosti,  prosby a po požehnaní  uctenie  relikvií
a pomazanie  olejom  sv.  Šarbela.  Ak  sa  nič  nestane,  o mesiac  22.  júna  privítame  medzi  nami
stigmatizovanú mystičku pani Myrnu Nazzour zo Sýrie, ktorá už v našej farnosti bola a ktorú sme
tento rok znovu pozvali medzi nás.     
-  V tomto týždni pondelok,  utorok a streda sú  prosebnými dňami,  ktorých obsahom sú prosby za
úrodu.  Záväzný je jeden deň. Pre našu farnosť to bude pondelok. 
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- Na tretiu májovú nedeľu sa pre potreby kostola vyzbieralo 703,41 Eur. Všetkým darcom úprimne
ďakujeme. 
- Pozývame vás k modlitbe za život pred našu nemocnicu tento týždeň v pondelok 8:00 h  a v piatok
o 15:00 h. 
- V utorok vás srdečne pozývame na Biblický večer o 16:30 h na faru.    
- Vo štvrtok pozývame mamičky na materskej a rodičovskej dovolenke do  farskej škôlky na faru
v čase od 9:00 h do 12:00 h.  
- Vo štvrtok poklona Oltárnej sviatosti bude od 11:00 h do 1. večernej sv. omše.  
- V piatok o 9:00 h prosím upratovať kostol skupinu A. 
- Stále je možnosť prihlásiť sa do Medžugoria, nakoľko napĺňame druhý autobus.  
-  Pripomíname,  že  deti,  ktoré  majú slávnosť  1.  sv.  prijímania  19.  júna,  majú preskúšanie  na  fare
v piatok 27. mája o 16:30 h. 
- Tohtoročné Národné stretnutie mládeže v Trenčíne T22, môžeme podporiť kúpou propagačného
materiálu. Pre Trenčín organizátori vymysleli predaj CHVÁLOPONOŽIEK. Sú navrhnuté a ušité na
Slovensku,  stoja  7,99  Eur  a viac  ako  50%  z ceny  ide  na  podporu  Národného  stretnutia  mládeže
v Trenčíne. Sú vymyslené veselou formou ponožiek dedoles je na nich citát zo Svätého písma, napr. na
jednej začína citát  z Lk 1,39 vydám sa a na druhej je  dokončenie  na cestu. Máme ich v rôznych
veľkostiach  členkové  alebo  aj  klasické.  Je  ich  100  ks  takže  určite  sa  každému záujemcovi  ujde.
Môžeme ich  kúpiť  aj  ako dar  a zároveň podporíme túto  akciu mladých.  Na  národné stretnutie  sú
prihlásený aj naši mladí z farnosti spolu s pánom kaplánom. Chváloponožky si môžete kúpiť v sakristii
a taktiež v našom farskom obchode Zdenka.        
- Na budúcu 7. veľkonočnú nedeľu, ktorá je v Cirkvi nedeľou masovokomunikačných prostriedkov,
bude predpísaná zbierka na katolícke masmédiá. 
- Vo štvrtok je slávnosť cirkevne prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Povinnosť účasti na
sv. omši je tak ako v nedeľu. V stredu večer budú sv. omše už zo slávnosti. Vo štvrtok budú sv. omše
v     slovenskom jazyku   6:30 h, mimoriadne o 11:00 h a po nej vystavenie Oltárnej sviatosti k poklone
do 16:20 h a večerná sv. omša bude o 18:00 h. 
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