5. Veľkonočná nedeľa
15.00
pohrebná
18.15
6.30

Pondelok
20.5.
Utorok
21.5.
Streda
22.5.

18.15
Sv. Rity z Casie,
rehoľníčky, ľub.
spomienka

17.15
6.30

Štvrtok
23.5.
Piatok
24.5.

6.30

Panny Márie Pomocnice
kresťanov, ľub.
spomienka

+ Peter Skočík
Za členov ruže Heleny Čulovej
Za Božie požehnanie Antona
+ Mária, Jozef, Štefan, Jozef a
Anton
Za Božie požehnanie Janka
Za Božie požehnanie Ľudovíta
a Terézie pri 40 výr. manželstva
Za Božie požehnanie Jozefa s
rodinou

18.15

+ Justína a Jozef

6.30

Poďakovanie za 75 r. života a za
Božie požehnanie detí s rod.

18.15

+ Ján, Žofia a žofia

+ Mária, Pavol, Peter, Eva, Petra
Za Božie požehnanie
15.00 sobášna
novomanželov
Za Božie požehnanie
16.00 sobášna
novomanželov
+ Florián
7.00

7.00

Sobota
25.5.

Nedeľa
26.5.

6. veľkonočná nedeľa

9.00

Za Božie požehnanie Márie

10.30

Za prvoprijímajúce deti a ich
rodiny
+ Margita Iskerková

18.15
 Májová pobožnosť bude dnes o 15.00 hod. Deti, dostanú nálepky zo zemegule.
 Minulú nedeľu bola zbierka na seminár. Vyzbieralo sa 1.285,61 Eur. Všetkým
darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.
 Májové pobožnosti cez týždeň budú nazačiatku večernej sv. omše, v sobotu ráno. Po
májových pobožnostiach bude deviatnik detí pred 1. sv. prijímaním.
 V utorok o 16.00 bude biblický pre deti.
 V utorok po večernej sv. omši bude biblický večer. Téma: Archa v Dagonovom chráme.
 V stredu večer bude svätá omša s deťmi. Prosíme rodičov detí: Liliany Chutniakovej,
Dominiky Iglarčíkovej, Samuela Klušáka, Tea Kobyľáka a Olívie Kolčákovej, aby mali
službu medzi deťmi. Po sv. omši bude nácvik na 1.sv. prijímanie.
 Vo štvrtok od 17.00 bude poklona pred Najsvätejšou sviatosťou Oltárnou.
 V piatok o 16.00 bude stretko detí zo Združenia Mariánskej mládeže so sestričkou
Anastáziou.
 V piatok večer bude sv. omša pre mladých a birmovancov.
 Na kostol bola obetovaná suma 280,- €. Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať

Sviatosť zmierenia pred 1.sv. prijímaním
Sobota od 10.00 do 11.30
Upratovanie kostola: prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí. Upratovanie bude
v sobotu ráno o 7.30Pán Boh zaplať vám, ktorí ste boli upratovať tento týždeň.

Pozývame vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre manželov,
snúbencov a slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s vlastnou
plodnosťou a hlbšie vniknúť do podstaty prirodzených metód plánovania rodičovstva
a učenia Cirkvi.
Kurzu sa môžu zúčastniť aj katechéti, kňazi a zasvätené osoby, všetci tí, ktorí slúžia vo
farnostiach pri šírení radostnej zvesti o manželskej láske a plodnosti.
Kurz vedie MUDr. František Orlovský a pozostáva z troch stretnutí v termínoch: Jún,
September a November 2019.
Miesta a konania kurzu:
Tvrdošín: 1. 6. 2019, od 14.00-18.00 hod.
Ružomberok UPC: 8. 6. 2019, od 14.00-18.00 hod.
Bližšie informácie s možnosťou prihlásenia nájdete na stránke Diecézneho katechetického
úradu www.dkuspis.sk
Prihlásiť sa je možné:
Tvrdošín do 26. 5. 2019
Ružomberok do 1. 6. 2019

