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FARSKÉ OZNAMY

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

„Môj dom
je domom modlitby.“

dátum
6.5.
nedeľa

„Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto
položí život za svojich priateľov.“
(Jn 15, 9-17)

(6.5. – 13.5.2018)

kalendár
6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7.5. pondelok

____

8.5.
utorok
9.5.
streda
10.5.
štvrtok
11.5.
piatok
12.5.
sobota
13.5.
nedeľa

__

večerná sv. omša zo slávnosti

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
prikázaný sviatok
__
__
7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

čas
9.00
10.30
____

úmysel
Za farníkov
+ Mária Baroková, manžel a syn Juraj
______

18.00

Za Božie požehnanie pre krstné deti

18.00

Milan Bordáč a rodičia

8.00
18.00

Za farníkov
+ Augustín a Veronika Lackovičoví

18.00

+ Mária Froncová - výročná

18.00

+ manžel Štefan, starí rodičia Achbergeroví a deti

9.00
10.30

Za farníkov
+ Anton Pucher - výročná



Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní od 15.00 hod. do 16.00 hod. bude vyložená Najsvätejšia
Sviatosť Oltárna k verejnej poklone. Poklonu začneme modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu.



Dnes popoludní po adorácii o 16.00 hod. Je na fare stretnutie pre starších farníkov.



Stretnutie pre mladých je dnes popoludní o 17.00 hod. v herni na fare.



Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Obsahom prosebných dní je prosba za úrodu. Spoločne
budeme prosiť o požehnanie pre tohtoročnú úrodu v utorok na sv. omši.



Vo štvrtok máme cirkevne prikázaný sviatok – Nanebovstúpenie Pána.
Sv. omše sú o 8.00 hod. a o 18.00 hod. V stredu večer je sv. omša už z nasledujúcej slávnosti.



Stretko pre deti je v piatok o 16.30 hod. v herni na fare.



Birmovanci majú spoločné stretnutie v piatok na sv. omši o 18.00 hod. a potom katechézu. Prosím, aby si
so sebou priniesli vyplnené prihlášky na víkendovku.



Počas tohto mesiaca sa pred sv. omšami modlievame „májovú pobožnosť“ a od piatku aj „Novénu pred
zoslaním Ducha Svätého“. Začíname spoločne o 18.00 hod.



V našej arcidiecéze sa bude v sobotu 9. júna 2018 konať Kurz lektorov na bohosloveckej fakulte na
Kapitulskej ulici v Bratislave. Kurz je prospešnou ponukou pre čitateľov Božieho slova pri sv. omši a pre
záujemcov o túto službu. Program je veľmi bohatý. Bližšie informácie o programe boli zaslané mailom
lektorom a tiež sú na výveskách. Kto by ste mali záujem, prihlasovanie a registráciu by sme uskutočnili
spoločne za farnosť. Nahlásiť sa môžete najneskôr do konca mája. Prihlásiť sa môžete v sakristii alebo na
adrese sluzbalektora@gmail.com. Účastnícky poplatok sa neplatí.



Spoločenstvo Dobrého Pastiera pozýva na službu Ježiš uzdravuje, ktorá sa uskutoční v sobotu 12. mája
2018 v bratislavskom UPeCe v Mlynskej doline so začiatkom o 15.00 hod. Vítaní sú na stretnutí
všetci, osobitne však tí, ktorí dlhodobo nesú ťažký kríž, vnímajú, že ich modlitby nie sú vypočuté, modlia
sa za uzdravenie a k uzdraveniu nedochádza, sú sklamaní z nenaplnených Božích prisľúbení a chceli by
obnoviť a prehĺbiť svoj vzťah k Bohu. Info: dobrypastier.sk



Budúca nedeľa je dňom Spoločenských komunikačných prostriedkov – svetový deň médií. Na budúcu
nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Už vopred Pán Boh odplať!



Pre potreby farnosti bohuznámi obetovali 50, 100 a 10 a na účet 35 a 20 €. Pán Boh odplať!

