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NEDEĽNÉ

OZNAMY

Kvetná nedeľa C 14.4.2019
Liturgický kalendár
Dnes (nedeľa) spovedáme do 12.00 a od 16.00 do 19.00, v týždni spovedáme počas
sv. omší do stredy vrátane. Počas sviatkov sa nespovedá.
Pozývame dnes (nedeľa) na večernú Krížovú cestu na Kalváriu o 19:40, odchod
spred kostola je o 19:10 hod.
Dnes (nedeľa) popoludní je stretnutie miništrantov.
V nasledujúcom týždni slávime najdôležitejšie udalosti dejín spásy.
Na Zelený štvrtok bude omša svätenia olejov v katedrále sv. Martina o 9.30 hod.
Pamiatku ustanovenia Eucharistie a sviatosti kňazstva budeme v tento deň v našom
kostole sláviť o 18.00. Po svätej omši bude možnosť modlitby v sále pod kostolom do
21.00.
Vo štvrtok bude v Marianke Krížová cesta o 24:00, odchod z Mieltičky je o 21:20,
pôjde sa pešo z Peknej cesty.
Na Veľký piatok utrpenia a smrti Pána o 8.00 bude v kostole Liturgia hodín. Obrady
začnú o 15.00. V sále pod kostolom bude možnosť pomodliť sa pri symbolickom Božom
hrobe do 19.00.
Upozorňujeme na prísny pôst a zdržovanie mäsitých pokrmov, ktorý zachovávame
ako výraz pokánia na Veľký piatok.
Na Bielu sobotu o 8.00 bude v kostole Liturgia hodín. Počas celého dňa bude možnosť
modlitby a rozjímania pri Božom hrobe do 18.30. Obrady vzkriesenia začnú o 19.30 na
nádvorí. Prineste si sviece na obrad svetla (sviece nech majú košíčky-zachytávače na
vosk, aby sme nepokvapkali poťahy na laviciach a podlahu).
Na Veľkonočnú nedeľu počas prvých dvoch ranných sv. omšiach, ktoré sú o 6.30 a 8.00
bude svätenie jedál.
Na veľkonočný pondelok sv. omša o 11.00 nebude. Mimoriadne bude sv. omša
o 16.00
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.
Svoje príspevky na výzdobu počas sviatkov môžete odovzdať v sakristii. Ďakujeme.
V sakristii a na stránke nájdete prihlášku na Prímestský tábor, vzhľadom na to, že
je už len pár voľných miest, treba sa čím skôr prihlásiť.
Vzadu v kostole, pri stolíku na obetné dary, je pokladnička zbierky na Tehličku - pre
územie Keraly v Indii. Môžete do nej dať vaše príspevky, ako ovocie toho, čoho ste sa
počas pôstu zriekli.
Vyšlo nové číslo Viery do vrecka pod názvom „Kde sa kupuje rodičovská múdrosť?“

