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OZNAMY

7. Veľkonočná nedeľa 13.5.2018

Liturgický kalendár
V pondelok je sviatok sv. Mateja, apoštola; v stredu je spomienka sv. Jána
Nepomuckého, kňaza a mučeníka; taktiež je ľ.spomienka sv. Alojza
Orioneho, kňaza; v piatok je ľ.spomienka sv. Leonarda Murialda, kňaza;
budúca nedeľa je nedeľa Zoslania Ducha svätého
Dnes večer (nedeľa) sa ideme modliť ruženec na Hlbokú. Odchod spred
kostola je o 19:10, začiatok na Hlbokej o 19:40.
V utorok sa začíname pred sv. omšou modliť deviatnik k Panne Márii
Pomocnici kresťanov.
V stredu o 8.00 je stretnutie seniorov.
Vo štvrtok o 10.00 je tzv. Mama omša pre mamičky s deťmi.
V sobotu bude duchovná obnova pre mladých o 17:30, prihlasuje sa ako
obvykle do štvrtka.
Na budúcu nedeľu po sv. omšiach o 9:30 a 11:00 bude pred kostolom predaj
kníh o výchove detí, ako ich naučiť modliť sa ale aj o tom ako byť dobrým
rodičom.
Už teraz dávame do pozornosti, že o dva týždne v nedeľu 27. mája bude prvé
sväté prijímanie a bude pri dvoch sv. omšiach o 9:30 a o 11:00, tak vás
prosíme, aby ste uprednostnili iné sväté omše, aby sa do kostola zmestili deti a
ich príbuzní. Pamätajme na nich v modlitbách!
Koncom júla bude v Prešove národné stretnutie mládeže pre mladých vo
veku 15-30 rokov. Záujemcovia, ktorí chcú ísť spoločne s Miletičkou, nech čím
skôr prinesú vyplnenú prihlášku, ktorú nájdu na stránke.
Vyšlo nové číslo Miletičkára, môžete si vziať vzadu v kostole a aj vašim
známym, cena je 0,40 €. Tiež vyšlo nové číslo z edície Viera do vrecka na
tému: Ježišovi bratia a nové číslo časopisu Don Bosco dnes.
Vzadu v kostole si môžete zakúpiť deviatnik k Panne Márii Pomocnici,
prípadne ho aj podarovať vašim známym, don Bosco veľmi povzbudzoval, aby
sme šírili k nej úctu. Cena je 1 €.
Dnes je zbierka na katolícke masmédia.
V našej arcidiecéze sa bude dňa 9. júna 2018 konať Kurz lektorov na RKCMBF
UK. Kurz je prospešnou ponukou pre čitateľov Božieho slova pri sv. omši a pre
záujemcov o túto službu. Prihlasovanie je možné prostredníctvom mailu na
adrese kurzlektorov@iskra.sk. Účastnícky poplatok je 5,- Eur.

