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LITURGICKÝ KALENDÁR
Piatok
Sobota
Nedeľa

Prvý piatok v mesiaci
Prvá sobota v mesiaci – po rannej sv. omši bude fatimská pobožnosť.
O 9:00 hod. bude sv. spoveď 1.príjmajúcich
5. nedeľa v pôstnom období

UPRATOVANIE
… O upratovanie kostola na budúci týždeň prosíme skupinu p. Novosadovej. (12. skupina)
INFORMÁCIE
… Dnes o 18:00 hod. pozývame na spoločnú krížovú cestu.
… Od pondelka si môžete v sakristií zapisovať úmysly sv. omší na mesiace máj a jún.
… Budúcu nedeľu máme prvonedeľnú zbierku na potreby farnosti. Za Vaše milodary úprimné
Pán Boh zaplať.
… V piatok máme 1. piatok v mesiaci. Spovedáme 1/2 hod. pred rannými sv. omšami;
Pon. – Štvr. od 17:00.; Pia. od 15:30 hod. pred večernými omšami. Sv. omše na prvý piatok
v kostole budú: ráno o 6:30, 8:00 (cirkev. škola) a večer o 18:00. Prosíme, ak môžete,
nenechávajte si sv. spoveď až na piatok, ale príďte aj počas týždňa. Starších a chorých
budeme spovedať až na budúci týždeň.
… Prosíme, aby ste tiež do budúcej nedele 7.4. prihlásili chorých na spovedanie pred Veľkou
nocou. Tých, ktorých spovedáme pravidelne pred prvým piatkom nahlasovať nemusíte.
… Krížové cesty v našej farnosti bývajú: streda, piatok (pred sv. omšou o 17:15 hod.) a nedeľa
(počas spoločnej adorácie o 18:00 hod.) Prosíme tých, ktorí by sa chceli predmodlievať
krížové cesty, aby sa prihlásili v sakristii.
… V sobotu 6.4. o 9:00 hod. bude druhá sv. spoveď prvoprijímajúcich detí. Prosíme, aby prišli
spolu s deťmi aj rodičia.

… Pozývame všetky deti a rodičov na detské sv. omše, ktoré sa budú konať v našej farnosti cez
pôstne obdobie, každý utorok o 17:30 hod. Z tohto dôvodu nebudú bývať sv. omše v utorok

o 18:00 hod. Pred každou detskou sv. omšou bude bývať nácvik detského speváckeho zboru
o 16:30 hod. Milé deti, pozývame Vás zapojiť sa do detského zboru.

… Stredy, počas pôstu, ponúkame v našej farnosti miesto milosrdenstva. Je to čas, kedy
môžete využiť pozvanie na osobný duchovný rozhovor a duchovné vedenie. Kňaz bude

k dispozícii na osobný rozhovor od 14:00-15:00 hod. v spovednici, v kostole. Prosíme
o trpezlivosť, čas rozhovoru v spovednici môže trvať dlhšie. Čas na sv. spoveď využívajte
pred sv. omšou. Tento čas ponúkame len na duchovné vedenie.

… Odchod autobusov pre tých, ktorí sa nahlásili na púť do Čenstochovej bude v sobotu 6.4.
…
…

…
…

o 5:30 hod. Autobusy prídu až ku areálu kostola.
Dávame do pozornosti možnosť darovať 2% nášmu Občianskemu združeniu Dobrý pastier
Tlačivá sú na farskej stránke a pre fyzické osoby aj na stolíkoch v kostole.
Farnosť Pavlovce nad Uhom nám ponúkajú vlastnoručne vyrábané veľkonočné baránky.
Odporúčaný milodar je 8 eur. Vaše milodary za týchto baránkov budú použité na podporu
a rozvoj pútnického miesta a areálu kostola vo Vysokej nad Uhlom, v ktorom je uložený
relikviár bl. Anny Kolesárovej.
Spojená škola Kráľovnej pokoja Vás srdečne pozýva na Zápis detí do prvého ročníka ZŠ,
ktorý bude v utorok a stredu, 9. a 10. apríla 2019.
Z organizačných dôvodov budeme sviatosť krstu v najbližších mesiacoch vysluhovať
v týchto termínoch: apríl 6., 7. a 21.; máj 18. a 19.; jún 1., 2., 22. a 23.

