6. Veľkonočná nedeľa
Pondelok
27.5.
Utorok
28.5.

18.15
6.30
18.15
6.30

Streda
29.5.
Štvrtok
30.5.

18.15
Nanebovstúpenie Pána,
slávnosť, prikázaný
sviatok

Piatok
31.5.
Sobota
1.6.

Sv. Justína, mučeníka,
spomienka
/1. Sobota/

Nedeľa
2.6.

7. veľkonočná nedeľa

Za Božie požehnanie rodiny
Jolany
+ Anna, Štefan, a zosnulé deti
+ Ján a Ignác
+ Jozef a rodičia
Za Božie požehnanie Jozefa a
rodiny

6.30

Za ľud farnosti

18.15

+ Karol

6.30

Za Božie požehnanie Anny a jej
rodiny

18.15

+ Jozef, Jozef, Jozef a Anna

Za Božie požehnanie Michala a
Zuzany
Za Božie požehnanie
15.00 sobášna
novomanželov
Za Božie požehnanie Thomasa
7.00
/kňaza/

7.00

Za ľud farnosti
9.15
+ Elena
11.00
Za Božie požehnanie detí
18.15
 Májová pobožnosť bude dnes o 15.00 hod.
 Májové pobožnosti cez týždeň budú nazačiatku večernej sv. omše.
 V týždni sú prosebné dni (pondelok až streda). Obsahom sú modlitby a prosby za úrodu.
 V utorok po večernej sv. omši bude biblický večer. Téma: Návrat archy Izraelitom.
 V stredu večer bude svätá omša s deťmi. Prosíme rodičov detí: Filipa Loneka, Dávida
Maslaňáka, Ley Meškovej, Jozefa Pitáka a Jozefa Skurcoňáka, aby mali službu medzi
deťmi.
 V piatok večer bude sv. omša pre mladých a birmovancov.
 V sobotu bude fatimská pobožnosť o 6.30
 Na kostol bola obetovaná suma 183,- €. Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať
 Lektorský bude v sobotu o 19.00
 Skúšanie birmovancov:
utorok o 14.30 skupinky 1 a 13; 15.30 skupinky 2 a 12; 16.30 skupinky 3 a 11
streda 14.30 skupinky 4 a 10; 15.30 skupinky 5 a 9; 16.30 skupinky 6, 7 a 8

Upratovanie kostola: prosíme veriacich z čísla domov 134 až 155 a aj č. 1111, 1117,
1323. Upratovanie bude v sobotu ráno o 7.30 Pán Boh zaplať všetkým vám, ktorí ste
boli upratovať tento týždeň. Ďakujem, že ste boli v takom hojnom počte.

Pozvánka pre rozpoznávačov celoživotného povolania
Pozývame všetkých mladých mužov od 18 r. nahor, ktorí vážne rozmýšľajú ako ďalej
naložiť so svojím života, aby prišli na víkend rozpoznávania povolania s bratmi
františkánmi do bratislavského kláštora v dňoch od 7. do 9. júna. Ďakujeme za odvahu
prísť. Viac na nástenke.
Pozvánka na tábor GIFRU
Drahí mladí, Vás všetkých, ktorí máte 15 r. a viac, pozývame na letný františkánsky
tábor GIFRA, ktorý bude v dňoch od 21. do 28.júla v Mútnom. Je to tábor mladých ľudí
z celého Slovenska, ktorí sú tvoji rovesníci a riešia rovnaké starosti, radosti, sny
a vzťahy ako ty. Tábor je vyskladaný duchovne, turisticky a veselo v duchu
františkánskej spirituality. Plagátiky sú na stolíku.

