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FARSKÉ OZNAMY

„Môj dom
je domom modlitby.“

dátum
13.5.
nedeľa
14.5. pondelok























7. veľkonočná nedeľa

„Ježiš dvihol oči k nebu a modlil sa:
Svätý Otče, ...aby boli jedno ako my.“

(13.5. – 20.5.2018)
kalendár
7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Sv. Mateja, apoštola

čas
9.00
10.30
____

(Jn 17, 11-19)

úmysel
Za farníkov
+ Anton Pucher - výročná
______

15.5.
__
Za dary Ducha Svätého, zdravie
18.00
utorok
a Božie požehnanie pre celú rodinu
Sv.
Jána
Nepomuckého,
16.5.
Za zdravie, Božie požehnanie pre deti,vnúčatá
18.00
kňaza a mučeníka, spomienka
streda
a krstné deti
17.5.
__
18.00 + starí rodičia a ich zosnulé deti
štvrtok
18.5.
__
18.00 + rodičia Liškoví a deti
piatok
19.5.
__
18.00 + starí rodičia z oboch strán a sesternica Mária
sobota
20.5.
NEDEĽA ZOSLANIA
9.00 Za farníkov
nedeľa
DUCHA SVÄTÉHO - TURÍCE
10.30 Za birmovancov
Stretnutie pre mladých je dnes popoludní o 17.00 hod. v herni na fare.
Na budúcu nedeľu popoludní je stretnutie pre starších farníkov.
Pripomínam prvoprijímajúcim deťom, že v tomto týždni sú podľa programu katechézy na fare.
Stretnutie pre mužov – Modlitby otcov budú vo štvrtok po sv. omši o 19.15 hod. na fare.
Stretko pre deti v piatok nebude.
Prosím o modlitby za našich birmovancov – od piatka do nedele sme s birmovancami na víkendovke.
Rovnako odporúčam do vašich modlitieb prvoprijímajúce deti a ich rodiny. O dva týždne – v nedeľu
27. mája na sv. omši o 10.30 hod. bude slávnosť Prvého sv. prijímania detí.
Počas tohto mesiaca sa pred sv. omšami modlievame „májovú pobožnosť“ a v týchto dňoch „Novénu
pred zoslaním Ducha Svätého“. Začíname spoločne o 18.00 hod.
DKÚ Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s hnitím eRko pozýva deti na púť do Marianky v sobotu
26. mája 2018. Pútnická cesta z Rače od amfiteátra sa otvorí o 8.30 hod. Na ceste deti čakajú pútnické
úlohy. V programe sú stanovištia so zaujímavosťami o ľudoch, ktorí žijú s mentálnym postihnutím,
vystúpenia detských zborov, scénka detí s Dawnovým syndrómom, dobrý obed, sv. ruženec a sv. omša
s otcom biskupom. Ako obetné dary sa zbierajú pekne zabalené farbičky pre deti zo špeciálnych škôl.
Na stolíku v kostole sa môžete zapísať v poradí na piatu fatimskú sobotu do Šaštína, ktorá bude
2. júna 2018. Odchod autobusu je o 14.00 hod. a príchod o 20.00 hod. Cestovné na osobu je 5 €.
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.
Dnešná nedeľa je dňom Spoločenských komunikačných prostriedkov – tzv. svetový deň médií. Dnes sa
koná tradičná zbierka na katolícke masmédiá. Už vopred Pán Boh odplať!
Dávam do pozornosti Posolstvo sv. otca k dnešnému dňu - Posolstvo Svätého Otca Františka k 52.
svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov s titulom: „Pravda vás oslobodí“ (Jn 8, 32).
Fake news (falošné správy) a žurnalizmus pokoja. Môžete si ho pozrieť aj na farskej stránke alebo
prečítať na výveskách.
Pre potreby farnosti obetovala bohuznáma 500 € a na účet 20 a 50 € . Pán Boh odplať!

