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Liturgický kalendár:

Štvrtok 12.5.
Sv. Nerea a Achila, mučeníkov
Sv. Pankráca, mučeníka

ľub. spom.

Nedeľa 13.5. 6. NEDEĽA VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ

Spovedná služba
V utorok je štátny sviatok. Sväté omše budú vo zvyčajnom čase. Počas dňa 
spovedná služba nebude a kostol bude zatvorený.

Rekolekcie
V stredu budú celodiecézne rekolekcie kňazov v Kňazskom seminári v 
Badíne. Preto svätá omša o 8.30 nebude. Úmysel svätej omše bude odslú-
žený na rekolekciách.

Zbierka
Minulú nedeľu sa konala zbierka na Kňazský seminár. V našej farnosti sa 
vyzbieralo 583,50 Eur. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

Práce na Kalvárii
V utorok, 1. mája sme pracovali na Kalvárii, na jej skrášľovaní. Úprimné 
Pán Boh zaplať patrí všetkým, ktorí ste prišli pracovať (cca 50 ľudí), ale aj 
všetkým, ktorí ste podporili toto úsilie ; nančne, koláčmi, ale aj modlit-
bou za dobré počasie a pomoc pri práci.

Pozvania a ponuky

Oznamy Miestnej skupiny SSV
- Dňa 12. mája sa zúčastníme rozhlasovej púte Rádia LUMEN 
do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Pozývame členov aj 
nečlenov. 
Záväzné prihlášky s úhradou 15 Euro treba dať do 9. mája 
u p. Hrčkovej (048/4144018), v predajni SSV alebo u p. Mihaľku (048/
4177425, 0915/274368).
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- Dňa 12. mája pozývame aj na púť do Višňového pri Žiline.
Záväzné prihlášky s úhradou 8 Euro treba dať do 10. mája 
u p. Hrčkovej (048/4144018).

Pozvánka Rádia LUMEN
Rádio LUMEN pozýva na 8. rozhlasovú púť do Sanktuária Božieho 
milosrdenstva v Krakove, dňa 12. mája 2012. 
Motto púte: Kristova láska nás priťahuje svedectvom viery sv. Cyrila a 
Metoda.
Hlavný celebrant a kazateľ: Mons. Stanislav Zvolenský,  bratislavský 
arcibiskup, metropolita.
Program: 
     9.00  privítanie
     9.45  modlitba posvätného ruženca
   10.30  svätá omša spojená s adoráciou
              13.30  koncert gospelových piesní
              14.00  rozhovor s pozvanými hosťami
              14.15  prednáška sestier z Kongregácie sestier 
                                                         Matky Božieho milosrdenstva
              15.00  Hodina Božieho milosrdenstva
              15.30  požehnanie na rozlúčku.

Život vo farnosti
Sviatostný život
Sviatosťou krstu sa 5. mája 2012 stali Božími deťmi Isabella Katarína 
Waterson a Leonard Homola.

Vaše dary a príspevky
V uplynulom týždni ste ; nančne prispeli  z krstu: rod. Wa-
terson 40 Eur, rod. Homolová 20 Eur, na kostol: pútnici 
z Portugalska 50 Eur, pútnici z Rakúska 70 Eur, pútnici z Por-
tugalska 17 Eur, pútnici z Chorvátska 17 Eur, rod. Dvořáková
10 Eur, bohuznáma 5 Eur..
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!


