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FARSKÉ OZNAMY
Veľký týždeň
(14.4. – 21.4.2018)

dátum
14.4.
nedeľa

kalendár
KVETNÁ NEDEĽA

čas
9.00
10.30

15.4. pondelok

__

__

16.4. utorok
17.4. streda

__

18.00
18.00

18.4. štvrtok

ZELENÝ ŠTVRTOK

18.00

19.4. piatok
20.4. sobota
21.4.
nedeľa

VEĽKÝ PIATOK
BIELA SOBOTA
VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

15.00
19.30
9.00
10.30

__

„Boh tak miloval svet,
že dal svojho
jednorodeného Syna,
aby nezahynul nik,
kto v neho verí,
ale aby mal večný život.“
(Jn 3,16)

úmysel
Za farníkov
+ Alžbeta Gabrišová a manžel
__

+ František Hlyza, manželka Emília a rodičia Hrčkoví
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Za živých a zosnulých kňazov v minulosti pôsobiacich
alebo pochádzajúcich z našej farnosti
Obrady Veľkého piatku
Za Božie požehnanie pre Ondrejka
Za farníkov
+ Ján Selecký



Dnes popoludní o 15.00 hod. je pobožnosť Krížovej cesty pri Kaplnke Nanebovzatia Panny
Márie, pri tzv. Pustom kostolíku. V prípade nepriaznivého počasia vo vnútri Kaplnky.



Zbor Calazancius so svojimi hosťami pozýva na koncert Giovanni Battista Pergolesi – Stabat
Mater, ktorý bude dnes 14. apríla o 18.00 hod. v kláštornom kostole.



Stretnutie starších farníkov na budúcu nedeľu nebude.



Na budúcu nedeľu je detský zbor na fare o 9.30 hod. a potom o 10.30 hod. deti spievajú
na sv. omši. Pozvané sú všetky deti – osobitne pozývame prvoprijímajúce.



V tomto týždni spovedám chorých po domácnostiach v utorok a v stredu.



K sviatosti zmierenia je ešte možné pristúpiť v utorok a v stredu od 17.00 hod.



Stretnutie „modlitby otcov“ ani stretnutie pre mladých v tomto týždni nebudú.



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



Na budúcu nedeľu je tradičná veľkonočná farská ofera. Pán Boh odplať!



Pri východe z kostola si môžete prevziať podrobný Program bohoslužieb na Veľkonočné obdobie.

