OZNAMY NA ŠTVRTÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok:
utorok:
štvrtok:

Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, spomienka
sv. Mateja, apoštola, sviatok
sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

MARIÁNSKÉ VEČERADLO
V pondelok 13. mája na výročie fatimských zjavení Vás pozývame o 16.45 h na mariánske večeradlo.
Pri večernej svätej omši bude krst.

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA
Dnešnú nedeľu sa modlíme za duchovné povolania a tiež aj za dar miništrantských povolaní v našej
farnosti a povzbudzujeme chlapcov do tejto vzácnej služby.
Po svätých omšiach koná zbierka na potreby kňazských seminárov. Z dôvodu poklesu povolaní
a finančných dôvodov za zatvára seminár v Badíne. Úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary i pozornosť,
ktorú preukazujete bohoslovcom, ktorí študujú v Nitre.

V STREDU VEČERNÁ SVÄTÁ OMŠA NEBUDE
V stredu 15. mája večerná svätá omša o 18.00 h v našom kostole nebude. Všetci sa zúčastňujeme
pontifikálnej svätej omše o 18.30 h vo farnosti Martin – Sever, kde oslavujú 25. výročie posvätenia kostola.
Úmysel svätej omše bude slávený tam. Srdečne Vás pozývame!

DIECÉZNE STRETNUTIE MODLITIEB MATIEK ŽILINSKEJ DIECÉZY
Pozývame Vás na "Diecézne stretnutie modlitieb matiek Žilinskej diecézy", ktoré sa uskutoční
v sobotu 18. mája vo Farskom kostole Dobrého Pastiera na Solinkách v Žiline. Stretnutie sa začne o 9.00 h
svätou omšou, ktorú celebruje otec biskup Tomáš Galis. Podrobnejšie informácie sú na plagáte na nástenke.

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE A SVIATOSŤ ZMIERENIA DETÍ
Na budúcu nedeľu 19. mája o 9.30 h bude v našej farnosti slávnosť prvého svätého prijímania. Prosíme
Vás, aby ste nechali označené lavičky a lavice voľné pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov. Ostatným veriacim
odporúčame účasť na inej svätej omši.
Rodičia a príbuzní, využite možnosť vyspovedať počas týždňa pred každou svätou omšou. Spoveď
prvoprijímajúcich detí a rodičov, ktorí sa nemohli počas týždňa vyspovedať, bude v sobotu 18. mája od 9.30 h.

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
Úmysly svätých omší na druhý polrok sa budú zapisovať až koncom júna, nakoľko môže dôjsť
k zrušeniu niektorých svätých omší počas prázdnin. Kto by si chcel dať odslúžiť svätú omšu skôr, môžeme
slávenie sprostredkovať cez kňazov v zahraničí.

OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva vo farnosti Martin – Sever chcú prijať Maroš Sálus a Mariana Živčáková. Kto by
vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke k uzavretiu tohto manželstva, nech ju čím skôr ohlási na fare.

DEŇ MATIEK
Dnešná nedeľa je aj sviatkom všetkých našich mamičiek. Vyprosujeme im Božie požehnanie a chceme
im poďakovať za všetko, čo vo svojom živote robia pre svoje deti. Deťom teraz požehnáme kvietok. Deti ho na
znak vďaky odovzdajú svojej mamičke alebo babičke.
K: Naša pomoc v mene Pánovom.
Ľ: Ktorý stvoril nebo i zem.
K: Modlime sa: Pane a Bože náš, ty si vyzdvihol matku Máriu nad všetky stvorenia a ozdobil si ju svojou
slávou. V mesiaci máj si ju osobitne uctievame ako našu matku a ďakujeme za všetky divy Tvojho stvorenia.
Ty si stvoril kvety, aby svojou krásou potešovali srdce človeka a boli prostriedkom na prejavenie lásky
a vďaky. Požehnaj † tieto kvety. Pripomínajú nám Tvoju velebu a bohatstvo života. Na príhovor Panny Márie
obdaruj svojimi milosťami naše matky, cez ktoré nám preukazuješ svoju lásku a starostlivosť. Nech tieto kvety
sa stanú prejavom našej vďaky, ktorú im v dnešný deň chceme preukázať. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho
Pána. Ľ: Amen.

Úmysly svätých omší vo farskom kostole
Od 12. 5. 2019 do 19. 5. 2019
Dátum

12. 5.
Nedeľa

13. 5.
Pondelok
14. 5.
Utorok
15. 5.
Streda
16. 5.
Štvrtok
17. 5.
Piatok
18. 5.
Sobota

19. 5.
Nedeľa

Úmysel

Hodina
7:30

† Martin, rod. Vojtekova, rod. Mažgutova

9:30

Za farnosť

11:00

† Ladislav, Amália, Anna, Gustáv

18:00

Za Božiu pomoc pri štúdiu

6:30

Za Božie požehnanie pre bratov s rodinami

18:00

Poďakovanie za dar sviatosti krstu
a prosba o Božie požehnanie pre Moniku s rodinou

6:30

† Anna Najšelová

18:00

Za Božie požehnanie pre Emila, Máriu, Petru a Barboru

6:30

Za Božie požehnanie pre Milana a Žofiu

nebude
18:00

† Andela a Arnošt

6:30

† Terézia, Mária

18:00

† rod. Flochova, rod. Zarevúcka, rod. Srnkova

6:30

† Peter Adamiš

18:00

Za zomrelých počas týždňa

7:30

Za Božie požehnanie pre rod. Rakovanovú

9:30
1. sväté
prijímanie

Za farnosť

11:00

Za Božie požehnanie pre Jakuba

18:00

† Stanislav

