4. Veľkonočná nedeľa
Pondelok
13.5.
Utorok
14.5.

Blahoslavenej Panny
Márie Fatimskej, ľub.
spomienka
Sv. Mateja, apoštola,
sviatok

6.30
18.15
6.30

Streda
15.5.
Štvrtok
16.5.

18.15

17.15
Sv. Jána Nepomuckého,
kňaza a mučeníka,
spomienka

6.30
18.15
6.30

Piatok
17.5.

18.15
7.00

Za zdravie a pokoj v rodine
Za Božie požehnanie Jána
a Elenu s rodinou
+ Jozef, Vladimír, Ľubomír,
Ondrej a Janka
+ František, Mária, Pavol,
Jozefína a Jožko
+ Martin
+ Ľudovít, Pavol, Terézia a
Jozef
+ Jozef, Anton a Jolana
Za Božie požehnanie Adriany a
rodiny
+ Žofia a Jozef a pozostalá
rodina
Za Božie požehnanie Bohuša s
rodinou

Za Božie požehnanie
novomanželov
Za Božie požehnanie
16.00 sobášna
novomanželov
Za ľud farnosti
7.00

Sobota
18.5.

15.00 sobášna

Nedeľa
19.5.

9.15

5. veľkonočná nedeľa

Za Božie požehnanie Mareka s
rodinou
Za Božie požehnanie Dariny
+ Ignác, Marta, Jozef a Štefan

11.00
18.15
 Májová pobožnosť bude dnes o 15.00 hod. Deti, dostanú nálepky zo zemegule.
 Dnes je zbierka na seminár. Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.
 Májové pobožnosti cez týždeň budú nazačiatku večernej sv. omše, v sobotu ráno.
 V utorok o 16.00 bude biblický pre deti.
 V utorok po večernej sv. omši bude biblický večer. Téma: Archa u filištíncov
 V stredu večer bude svätá omša s deťmi. Prosíme rodičov detí: Viktórie Budzeľovej,
Alexaja Cigaňáka, Mateja Ďjubeka, Lukáša Glovaťáka a Mareka Glovaťáka. 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 poklona
pred Sviatosťou Oltárnou až do 24.00. (manželia, rodičia birmovancov alebo birmovní
rodičia, ktorí by sa chceli zapísať na poklonu, môžu sa zapísať na papier na stolíku)
 Na kostol bola obetovaná suma 130,- €. Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať

Upratovanie kostola: prosíme veriacich z čísel domov 102 až 1132 a aj č. 1237, 1306,
1335, 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. Zápís na
papier je záväzný. Zo stolíka si treba zobrať informovaný súhlas rodiča a potom ho
podpísaný doniesť do autobusu. Odchod bude o 7:00 z Grúňa a pôjde po zastávkach.
Cena autobusu bude okolo 5€. Návrat bude okolo 18:30.

