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Liturgický kalendár:
Pondelok 14.5.
Streda

16.5.

Piatok

18.5.

Nedeľa

20.5.

Sv. Mateja, apoštola
Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Sv. Jána I., pápeža a mučeníka
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

sviatok
spomienka
ľub. spom.
slávnosť

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého
V nedeľu, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže každý, kto sa
zúčastní na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Veni, Creator
získať úplné odpustky za zvyčajných podmienok (byť v milosti
posvävujúcej, prijať sväté prijímanie, vzbudiť si odpor k hriechu a
pomodliť sa na úmysel Svätého Otca Otčenáš, Zdravas a Sláva.
V tento deň otec biskup Marián Chovanec udelí našim birmovancom
sviatosť birmovania počas slávnostnej svätej omše o 10.30 hod.
Svätá omša o 9.30 hod. preto nebude.

Letné kántrové dni
V stredu, piatok a sobotu sú Letné kántrové dni. Ich obsahom sú
modlitby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

Zbierka na katolícke masmédiá
Dnes sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Všetkým
darcom už dopredu vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

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

Život farnosti
Sviatostný život
Sviatosť manželstva si 5. mája 2018 vyslúžili Michael McClain a
Martina Kevická, Vladimír Šimo a Erika Sukupová, Lukáš Ďurana
a Anna Chovanová.

Obetovali ste
Na kostol: novomanželia Šimovci 150 eur, novomanželia Ďuranovci
20 eur, skupina pútnikov z Malajzie 58 eur.
Na kvety: novomanželia McClainovci 70 eur, novomanželia Šimovci
70 eur, novomanželia Ďuranovci 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.
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