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FARSKÉ OZNAMY

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
(19.5. – 26.5.2019)

dátum
19.5.
nedeľa














5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

čas
9.00
10.30

20.5. pondelok

_____

______

21.5. utorok
22.5. streda
23.5. štvrtok
24.5. piatok
25.5. sobota

_____

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
9.00
10.30

26.5.
nedeľa


kalendár

_____
_____
_____
_____

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

„Nové prikázanie vám dávam,
aby ste sa milovali navzájom.“
(Jn 13, 31-35)

úmysel
Za farníkov
+ Mária a Ignác Barokoví a syn Juraj
______

+ rodičia Martin a Rozália Hupkoví a + deti
Poďakovanie za Božie milosti
+ prarodičia Hupkoví a Kohútoví
+ Dušan Lysák
+ Ivan Kozmon a súrodenci Štefan a Bohuslav
+ František a Katarína Košickí a syn Miroslav
Za farníkov a za prvoprijímajúce deti

Odporúčam do vašich modlitieb prvoprijímajúce deti a ich rodiny. Na budúcu nedeľu 26. mája
na sv. omši o 10.30 hod. bude slávnosť Prvého sv. prijímania detí.
Program bezprostrednej prípravy rodičia dostali; nájdu ho i na výveskách.
V utorok 21. mája o 10.00 hod. môžete naživo počúvať svätú omšu v internetovom Rádiu Mária
Slovensko pri príležitosti vysviacky Kaplnky Rádia Mária. Bezplatný dvojmesačník Rádia Mária
Slovensko si môžete zobrať zo stolíka v strede kostola.
Počas mesiaca máj sa pred sv. omšami modlievame „májovú pobožnosť“. Začíname o 17.50 hod.
Vo štvrtok po večernej sv. omši o 19.15 hod. sú na fare Modlitby otcov.
V piatok miništrantské „stretko“ nebude.
Stretnutie pre mladých je v piatok po sv. omši na fare. Začíname sv. omšou o 18.00 hod.
DKÚ Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s hnutím eRko pozýva deti na púť do Marianky
v sobotu 25. mája 2019. Všetky informácie sú na plagáte na výveske.
Slobodní a vo viere hľadajúci životného partnera sú pozvaní na zoznamovací večer, ktorý sa uskutoční 28. mája o 18.00 hod., v Dome Quo vadis, v Bratislave. V príjemnom prostredí sa môžete
anonymne zoznámiť s novými ľuďmi, ktorí rovnako ako vy, túžia vstúpiť do sviatostného
manželstva, ale zatiaľ nenašli toho pravého. Viac informácií a registráciu nájdete na plagátoch
na výveskách alebo na stránke – katRande.org.
Misionári Saletíni pozývajú na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Info na výveskách.
Pozývame deti a mládež aj počas tohtoročného leta na kresťanský tábor. V tomto roku
vo farnosti organizujeme dva tábory. DENNÝ TÁBOR sa uskutoční tradične vo Svätom Jure
na konci prázdnin od 19. do 23. augusta. Určený je pre deti od 6 do 11 rokov. Novinkou je druhý
tábor. POBYTOVÝ TÁBOR je určený pre mládež od 12 do 18 rokov, v termíne od 21. do 26. júla.
Uskutoční sa na Planinke pri Dechticiach. Všetko podstatné je na webe jurskytabor.sk.
Zapisovanie je možné cez webovú stránku. Webová stránka sa v týchto dňoch aktualizovala.



Na výveskách sú každý týždeň uverejňované myšlienky otca biskupa Jozefa Haľka, ktorá prepája
tému Pochodu za život – „Za najmenších z nás“ s konkrétnym nedeľným evanjeliom.



V utorky pred sv. omšami budeme modlitbu sv. ruženca osobitne obetovať za úctu k životu
a pochod za život.



Na stolíku v strede kostola si môžete zakúpiť Katolícke noviny a rovnako časopis Milujte sa!



V minulú nedeľu sme obetovali na kňazský seminár 242,50 €
a pre potreby farnosti 2 x 200, 20 a 50 €. Pán Boh odplať!

