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FARSKÉ OZNAMY
Piata pôstna nedeľa
LITURGICKÝ KALENDÁR
Nedeľa

KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA - budeme pri každej sv. omši
požehnávať bahniatka (treba si ich priniesť).

UPRATOVANIE
… O upratovanie kostola na budúci týždeň prosíme skupinu p. Krchovej. (1. skupina)
INFORMÁCIE
… Dnes o 18:00 hod. pozývame na spoločnú krížovú cestu.
… Dnes máme prvonedeľnú zbierku na potreby farnosti. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh
zaplať!
… Veľkonočná sv. spoveď vo farnosti bude na budúcu nedeľu od 14:00 – 17:00 h. Doobeda
spovedať nebudeme. (Viac v „Informačnom liste“ v zadu na stolíkoch.)
… Veľkonočné upratovanie nášho chrámu bude v sobotu 13. 4. od 9:00 h. Pozývame ženy, mužov,
ale aj mladých. Už vopred veľká vďaka všetkým, ktorí prídu.
… Prosíme, aby ste do dnes prihlásili chorých na spovedanie pred Veľkou nocou. Tých, ktorých
spovedáme pravidelne pred prvým piatkom nahlasovať nemusíte.
… Krížové cesty v našej farnosti bývajú: v stredu, piatok (pred sv. omšou o 17:15 hod.) a v nedeľu
(počas spoločnej adorácie o 18:00 hod.)
… Pozývame všetky deti a rodičov na detské sv. omše každý utorok o 17:30 hod. Pred detskou
sv. omšou je nácvik detského speváckeho zboru o 16:30 hod.

… Ešte túto stredu, ponúkame v našej farnosti miesto milosrdenstva. 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.
… 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 ponúka 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.
… 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.

OHLÁŠKY
… V sobotu 27.4. o 14:00 h. chcú prijať sviatosť manželstva Jozef Privarčák a Daniela Pružinská. Ak
by niekto vedel o cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Budúcim
mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.
ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA
… Zápis do našej cirkevnej základnej skoly bude 11. a 12. apríla, bližšie informácie sú na stránke
školy.
… CZŠ Romualda Zaymusa v Žiline - v dňoch 11. a 12.4.2019
… Spojená škola Kráľovnej pokoja - v dňoch 9. a 10. apríla 2019.
KVETNÝ VÍKEND
… Otec biskup pozýva mladých na víkendové stretnutie mládeže Žilinskej diecézy – „Kvetný
víkend“, ktoré sa uskutoční v Žiline u Saleziánov v dňoch 13. - 14. apríla 2019. Stretnutie sa ponesie
v duchu Svetových dní mládeže, ktoré sa nedávno uskutočnili v Paname. Témou víkendu bude
Máriina odpoveď na anjelovo zvestovanie: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho
slova.“ (Lk 1, 38) Program víkendu, registrácia a podrobnejšie informácie sú uvedené na
facebooku. (https://www.facebook.com/events/403551957000991/)

