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Liturgický kalendár:
Sv. Rity z Kassie
Panny Márie Pomocnice kresťanov
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
Sv. Filipa Neriho, kňaza
Sv. Augustína z Canterbury, biskupa

Pondelok

22.5.

Streda

24.5.

Štvrtok

25.5.

Piatok

26.5.

Sobota

27.5.

Nedeľa

28.5. 7. NEDEĽA VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ

ľub. spom.
ľub. spom.
slávnosť
spomienka
ľub. spom.

Prosebné dni
Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami, kedy budeme
prosiť Pána Boha o požehnanie úrody. Záväzný je jeden deň.
My budeme prosiť v utorok pri svätej omši o 8.30 hod.

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána
Vo štvrtok bude slávnosť Nanebovstúpenia Pána.
Je to prikázaný sviatok, to znamená, že sa máme zúčastniť na svätej
omši.
Sväté omše zo slávnosti sú v stredu večer o 18.00 hod. a vo štvrtok
o 7.00, 8.30 a 18.00 hod.

Zbierka na Masmédiá
Budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá
Všetkým darcom vyslovujeme už dopredu úprimné Pán Boh zaplať!

Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude v stredu,
po večernej sv. omši.

Život farnosti
Sviatostný život
Sviatoť manželstva si 13.5.2017 vyslúžili Ing. Peter Paluška a Ing.
Barbara Bačíková; Ing. Erik Bauza a Lucia Kollárová.

Obetovali ste
na kostol: novomanželia Paluškovci 30 eur, bohuzníma 30 eur,
rodičia prvoprijímajúcich detí 216 eur;
na kvety: novomanželia Paluškovci 70 eur, novomanželia Bauzovci
70 eur.
Nech vám to dobrý Boh štedro odmení v tom, čo od Neho najviac
potrebujete!
Kto by chcel prispieť priamo na farský účet, môže tak urobiť na
IBAN: SK48 0900 0000 0004 3364 8697.

Pozývame
Projekt 9 mesiacov za život
V rámci 2. ročníka Projektu 9 mesiacov za život vás pozývame
na modlitbové stretnutia za záchranu počatého života a úctu
k ľudskému životu od počatia až po prirodzený skon, ktoré sa konajú
v kaplnke Rooseveltovej nemocnice na 1. poschodí každú stredu
po sv. omši, ktorá býva o 15.30 hod. Modlitby trvajú do 17.30 hod.
Vedie ich nemocničný kaplán Juraj Adamkovič.
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