OZNAMY NA 5. PÔSTNU NEDEĽU
LITURGICKÝ KALENDÁR
Nedeľa

14. apríla

KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

1. Dnes (Túto nedeľu) poobede o 16:00 hod. vás pozývame na krížovú cestu obetovanú za vnútrorné
uzdravenie, ktorú sa budú modliť mladí slobodní.
2. Stretnutie Senior klubu Kalvária bude v utorok 9.4. o 16:30 hod.
3. Ak máte doma chorého člena rodiny a chceli by ste ho dať vyspovedať pred veľkonočnými sviatkami, môžete ho nahlásiť v sakristii kostola. P. Andrej potom pôjde k týmto chorým dňa 16. apríla.
Je možné dohodnúť sa aj osobne na inom termíne.
4. V sobotu o 9:00 hod. je ďalšia katechéza pre rodičov a detí, ktoré sa v našej farnosti pripravujú na
prvé sväté prijímanie.
5. Kvetnou nedeľou začína Veľký týždeň, v ktorom Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré Kristus uskutočnil v posledným dňoch svojho života. Pred každou sv. omšou sa bude konať obrad požehnania
ratolestí. Slávnostná procesia sa bude konať pred sv. omšou o 11:00 hod. K procesii sa zídeme
v Lurdskej jaskyni, kde sa o 11-tej začne obrad požehnania ratolestí. Osobitne chceme pozvať na
túto slávnostnú procesiu a sv. omšu rodičov s deťmi, ktoré sa v našej farnosti pripravujú na 1. sv.
prijímanie. Na Kvetnú nedeľu od 16:00 hod. sa bude konať spoločná sv. spoveď pred veľkonočnými sviatkami v našej farnosti.
6. Vzadu v kostole môžete prispieť do pokladničky na výzdobu Božieho hrobu.
7. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2018/2019 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre
kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30. apríla 2019. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk
8. ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ponúka mladým ľuďom, ktorí by boli ochotní pracovať s deťmi, víkendový kurz s názvom „Začíname“, ktorý sa bude konať v dňoch 12.-14. apríla
2019 v ACM Vinica v Bratislave. Prihlásiť sa môžete webovej stránke: www.erko.sk .

fr. Oskar J. Vaľko, OP
správca farnosti

