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Slávnosť Prvého sv. prijímania 
V nedeľu 2. júna bude v našej farnosti slávnosť Prvého svätého prijímania. 
Slávnostná svätá omša bude o 10.00 hod. Pozývame vás, príďte svojou prítomnosťou a modlitbami 
podporiť naše prvoprijímajúce deti. Tiež vám ich zverujeme do vašich modlitieb počas celého týždňa.

Prosebné dni 
Pondelok, utorok a streda sú PROSEBNÝMI DŇAMI. Obsahom modlitieb je prosba za úrodu.

Štvrtok - prikázaný sviatok
Vo štvrtok 30. mája budeme sláviť prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. To znamená, že v tento 
deň alebo v stredu večer sa máme zúčastniť svätej omše. 
Čas svätých omší je ako v bežný deň, teda o 7.00, 8.30 a 18.00 hod.

Zbierka na katolícke masmédiá

Budúcu nedeľu sa bude konať celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Všetkým darcom už 
vopred úprimné Pán Boh zaplať! 

Film o Fatime

Pozývame vás na fi lm Fatima, posolstvo stále aktuálne, ktorý sa bude premietať v Europe, v kine 
Cinemax, v pondelok 27. mája 2019 o 18.00 hod.

Zmena farára
Dekrétom diecézneho biskupa zo dňa 6. mája som bol k 1. júlu 2019 ustanovený za farára Farnosti 
Kriváň. K tomu istému dátumu za farára farnosti Katedrála bol ustanovený dp. dekan Peter Staroštík, 
aktuálne pôsobiaci vo Farnosti Fončorda. K tejto zmene došlo na základe mojej žiadosti, keďže pre 
zhoršujúce sa zdravotné problémy cítim, že je to už nad moje sily. Zverujeme sa obaja do vašich 
modlitieb.

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

Oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu
Liturgický kalendár:

Pondelok 27.5. Sv. Augustína z Canterbury, biskupa ľub. spomienka

Streda 29.5. sv. Pavla VI., pápeža ľub. spomienka

Štvrtok 30.5. NANEBOVSTÚPENIE PÁNA slávnosť

Sobota 1.6. Sv. Justína, mučeníka spomienka

Nedeľa 2.6. 7. NEDEĽA VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ


