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NEDEĽNÉ

OZNAMY

1. pôstna nedeľa C 10.3.2019

Liturgický kalendár
Jarné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je
iba jeden deň. Ich obsahom je príprava na sv.zmierenia a činorodá láska
k blížnemu.
Pobožnosť Krížovej cesty sa počas pôstu spoločne modlíme v piatky po
rannej a večernej sv. omši v kostole a v nedele o 19.40 na Bratislavskej
Kalvárii, stretávame sa o 19.10 pred Miletičkou.
Dnes (nedeľa) o 15.30 bude stretnutie prvoprijímajúcich a ich rodičov.
FAMILY
GARDEN
Vás
pozýva
na
svedectvo
manželov
Ceľuchových
na
tému: "Rozdielnosť muža a ženy - problém, či požehnanie?" v pondelok o 19:00
hod. v sále pod kostolom.
V stredu od 11.00 do 11.55 v sále pod kostolom bude informácia z poslednej pracovnej
misijnej cesty do Tanzánie, o saleziánskych projektoch, ktoré tam máme.

Vo štvrtok o 10.00 pozývame mamičky s deťmi na tzv. Mama omšu.
Vo štvrtok o 18.30 bude po sv. omši 2.stretnutie o exhortácii pápeža Františka
Gaudete et exsultate, o povolaní k svätosti. Všetkých srdečne pozývame.
Sprevádzať nás bude don Marián Valábek SDB.
V sobotu o 17.30 bude duchovná obnova mladých. Prihlasuje sa ako obvykle
do štvrtku.
Vzadu v kostole si môžete vziať, alebo stiahnuť na stránke tlačivá na 2%,
ďakujeme za vašu podporu. Tlačivá a sprievodný list nájdete v kostole, na
vrátnici a na stránke.
Dnes je zbierka na charitu.
V apríli sa začína nový turnus prípravy na manželstvo. Prihlásiť sa môžete
osobne v kancelárii fary, alebo mailom fara.mileticova@gmail.com. Podrobné
informácie nájdete aj na našej stránke www.mileticka.sk v sekcii farnosť,
sviatosti
Základná škola s materskou školou svätej Uršule všetkých srdečne pozýva na
Deň otvorených dverí dňa 13.marca 2019.
8. - 11. augusta sa bude konať rodinný tábor v Rodinkove. Viac informácií
nájdete na nástenkách a na webe, kde je aj elektronická prihláška. Prihlásiť sa
treba do 22.4. Kapacita je obmedzená. Tešíme sa spoločne strávený čas.
Milé rodiny, začal pôst a opäť je tu možnosť zapojiť sa do pôstnej zbierky Tehlička. Tento rok
chceme pomôcť indickej oblasti Kérala, ktorú minulý rok zasiahli ničivé záplavy. Pri východe z
kostola si môžete vziať obálky s nápisom Vráťme, čo voda vzala. Nachádzajú sa v nich aktivity pre
rodiny na každý týždeň pôstneho obdobia. Po každej splnenej úlohe môžu deti po svätých omšiach
o 11tej lepiť na plagát pri oltári symbolické tehličky.

