3. Veľkonočná nedeľa
Pondelok
6.5.
Utorok
7.5.

18.15
6.30
18.15
6.30

Streda
8.5.

17.15

Štvrtok
9.5.
Piatok
10.5.
Sobota
11.5.

Nedeľa
12.5.

6.30

+ z rodiny Labudjak a Brandys

18.15

+ Pavol, Helena a Žofia

6.30

+ Anna, Štefan, Pavlína, Pavla a
Jozefína

18.15

+ Valika Tyrolová

7.00
4. veľkonočná nedeľa
(nedeľa Dobrého
pastiera)

Za Božie požehnanie Anny a
Františka
+ Miloš, Anton, Johana a Ján
Za členky ruže p. Hampelovej
+ Albín a za Božie požehnanie
Libuše
Za Božie požehnanie Márie a jej
rodiny

7.00
9.15
11.00
18.15

+ Pavol a za Božie požehnanie
rodiny
+ Pavlína, Johana a Serafín
+ Mária, Anton Labudjak
Za Božie požehnanie Apolónia
(80r) a rodiny
Za Božie požehnanie Pavol
a Janka /výr. sobáša/

 Májová pobožnosť bude dnes o 15.00 hod. Deti, dostanú nálepky zo zemegule.
 Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Tento týždeň je týždeň modlitieb za
duchovné povolania.
 Pri Božom hrobe sa vyzbieralo 3.582,17 Eur. Peniaze boli odoslané na účely Božieho
hrobu v Jeruzaleme.
 Májové pobožnosti cez týždeň budú nazačiatku večernej sv. omše, v sobotu ráno.
 V utorok budeme skúšať deti pred 1. sv. prijímaním. 3.A o 15.00; 3.B o 15.30; 3.C
o 16.00 a 3.D o 16.30 hod. Prosíme, aby deti prišli v sprievode rodiča.
 V utorok po večernej sv. omši bude biblický večer. Téma: Povolanie Samuela
 V stredu večer bude svätá omša s deťmi. Prosíme rodičov detí: Natálie Stašovej, Adama
Šubjaka, Maroša Zahumenského, Samuela Zboroňa a Diany Bartkovjakovej. Po sv.
omši bude nácvik na 1.sv. prijímanie.
 Vo štvrtok od 17.00 bude poklona pred Najsvätejšou sviatosťou Oltárnou.
 V piatok večer bude sv. omša pre mladých a birmovancov. Po sv. omši bude stretnutie
s rodičmi birmovancov.
 Na kostol bola obetovaná suma 230,- €. Z ruže Marty darovali 300,- Eur. Všetkým
darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať

Upratovanie kostola: prosíme veriacich z čísel domov 85 až 100 a aj č. 1104, 1326,
1229, 1128, 1174 a 1305, v sobotu o 7.30 hod. Pán Boh zaplať vám, ktorí ste boli
upratovať tento týždeň.

Pozývame všetkých na diecézne stretnutie mládeže ktoré bude 18. mája v Poprade. Z Rabče pôjde
autobus, kto by mal záujem nech sa zapíše na bočnom oltári. Odchod bude o 7:00 z Grúňa a pôjde po
zastávkach. Cena autobusu bude okolo 5€. Návrat bude okolo 18:30.
Mladí animátori z Rabče pozývajú všetkých na menšiu turistiku ku soche v Kline, ktorá sa uskutoční 8.
mája. Stretneme sa o 9:00 na námestí v Gaceli a potom spoločne vyrazíme na cestu. Prineste si so sebou
niečo na opekanie, prípadne teplé oblečenie a dobrú náladu. Tešíme a na vás.

