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Aleluja, z hrobu Pána skvie sa viery víťazstvo... (JKS, 193)
Z hrobu, ktorý ostal prázdny... Ostali v ňom len spľasnuté plachty,
v ktorých bol Ježiš zabalený a šatka, ktorú mal na tvári, bola osobitne
zvinutá na inom mieste. Takto to videli v nedeľné ráno Peter a Ján a
keď to videli, uverili. Ešte v ten deň však mali aj osobné stretnutie so
Zmŕtvychvstalým, ich viera dostala potvrdenie osobnej skúsenosti.
My plachtu a šatku nevidíme, my si ich v našich chrámoch len
pripomíname. Ale ani nás Zmŕtvychvstalý nenechá bez skúsenosti Jeho
prítomnosti. Bez predchádzajúcej viery to však nejde. Aj my môžeme
mať skúsenosť, keď k nám prichádza so svojou láskou. Najmä vtedy, ak
s ňou prichádza cez milosrdnú lásku odpustenia vo svätej spovedi. Ale
aj vtedy, keď so svojou milosrdnou láskou prichádza k nám cez lásku
našich blížnych alebo keď s takouto láskou prichádzame k blížnym my.
Vtedy priam cítime, že nebyť Jeho, tak by sme to nedokázali. Ani prijať,
ani dať.
Bratia a sestry, všetkým vám zo srdca prajem, aby milosrdná láska
Zmŕtvychvstalého Pána bola denne našou osobnou skúsenosťou, nech
by sa prejavila v akejkoľvek podobe. Lebo ona bude svedčiť o tom, že
sme zvíťazili nad zlom a slabosťou v sebe. Ona bude svedčiť o tom, že
sme uverili v Ježišovo zmŕtvychvstanie. Ona bude svedčiť o tom, že
Ježiš je pre nás živý, že On je víťazom nášho života.

Liturgický kalendár:
Pondelok

22.4.

Utorok

23.4.

Streda

24.4.

Štvrtok

25.4.

Piatok

26.4.

Sobota

27.4.

Nedeľa

28.4.

VEĽKONOČNÝ PONDELOK
VEĽKONOČNÝ UTOROK
VEĽKONOČNÁ STREDA
VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK
VEĽKONOČNÝ PIATOK
VEĽKONOČNÁ SOBOTA
NEDEĽA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE
- Nedeľa Božieho milosrdenstva

slávnosť

Spovedanie počas Veľkonočnej oktávy
Nasledujúci týždeň - počas Veľkonočnej oktávy - bude spovedná
služba v Katedrále od 9.00 do 13.00 hod.

Sv. omše v pondelok
Na Veľkonočný pondelok sú sväté omše ako v nedeľu. Počas dňa
bude Katedrála zatvorená.

Novéna k Božiemu milosrdenstvu
Budúcu nedeľu budeme mať sviatok Božieho milosrdenstva, na
ktorý sa pripravujeme aj novénou. Začali sme sa ju modliť na Veľký
piatok a budeme sa ju modlievať každý deň týždňa po rannej svätej
omši.
Na samotný sviatok Božieho milosrdenstva bude pobožnosť po
prvej svätej omši (približne o 8.50 hod.).
Využime túto mimoriadne vzácnu ponuku, ktorú nám dáva sám
Pán Ježiš.
Na sviatok Božieho milosrdenstva bude na Belvedéri odpustová
slávnosť o 15.00 hod. a o 14.30 Korunka.

Mariánska modlitba
Počas veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby Anjel Pána
budeme modliť Raduj sa, nebies Kráľovná.

Zbierka na prácu s mládežou
Minulú nedeľu bola zbierka na prácu s mládežou - v našej farnosti
sa vyzbieralo 230 eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do príprav a
priebehu slávenia týchto veľkonočných sviatkov.
Nech vám všetkým Zmŕtvychvstalý Pán dáva do srdca svoj pokoj
prameniaci v odpustení, radosť z Jeho prítomnosti a túžbu prežívať
s Ním celú večnosť.

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré
bude v stredu večer po sv. omši.

Život farnosti
Sviatostný život
Sviatosťou krstu sa do rodiny Božích detí začlenili: Alžbeta
Zelinová a Gréta Grečmalová.
Obetovali ste
Na kostol: z krstov J. Čunderlíka a A. Zelinovej po 30 eur.
Na veľkonočnú výzdobu: Ruža Margity Jablonskej 50 eur,
bohuznáma 50 eur.
Nech vám dobrý Pán Boh odmení všetky vaše dary, obety a
modlitby!

Pozývame
Pozvánka miestnej skupiny SSV
Miestna skupina SSV pozýva členov a priaznivcov:
- dňa 25.4.2019 o 18.30 hod. na svätú omšu za členov SSV a ich
rodiny do kostola Panny Márie Pomocnice v Sásovej;
- dňa 27.4.20019 o 18.45 hod. na modlitbu posvätného ruženca do
Katedrály - v priamom prenose Rádia LUMEN;
- dňa 4.5.2019 na 15. rozhlasovú púť s Rádiom LUMEN do Krakova
(podrobný program a možnosť prihlásenia je na plagáte a webovej
stránke farnosti).

Veľkonočný koncert v Sielnici
Farnosť Sielnica pozýva na Veľkonočný vokálny a organový koncert
žilinských konzervatoristov v nedeľu 28. apríla 2019 o 17.00 hod.
vo farskom kostole Ducha Svätého v Sielnici. Odznejú diela Bacha,
Regera, Ebena a ďalších.
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