PORIADOK BOHOSLUŽIEB
od 18.05.2020 – 24.05.2020
Deň

Liturgická oslava

Pondelok
18.05. Sv. Jána I. – pápeža a mučeníka
Utorok
19.05.
Streda
20.05.
Štvrtok
21.05.

Čas Úmysel sv. omše
18:30 † Janka Buganová
18:30 † Margita a Štefan Janoľ a ich deti
07:00 † Žofia, Augustín a ich dcéra
07:30 † Florián, Margita, Viera a Mirko

Nanebovstúpenie Pána – slávnosť

17:00 † Agneša a Karol Jančiga a ich synovia
18:30 Za veriacich farnosti

Piatok
22.05.

Sv. Rity z Cascie – rehoľníčky

18.30 † Albína a Karol Pepucha a syn Karol

Sobota
23.05.
Nedeľa
24.05.

07:00 Na úmysel

07:00 Na úmysel
07:30 Na úmysel (pre veriacich nad 65 rokov)
7. veľkonočná nedeľa

09:00 † Starí rodičia Farskí a Horvátoví
Da

10:30 Za veriacich farnosti



V pondelok, utorok a streda sú prosebné dni, kedy sa Cirkev modlí za požehnanie úrody.
Záväzný je jeden deň. My budeme prosiť v utorok. Pred sv.omšou sa modlia litánie ku všetkým
svätým.



Od piatku začína deväťdňová pobožnosť k Duchu Svätému. Modlíme sa ju pred sv.omšou po
loretánskych litániach, ktoré začnú o 18:15 hod.



Spovedá sa v týždni pred sv.omšou od 18:00 hod. Spovedá sa vonku za sakristiou, keby pršalo,
spovedá sa pri fare pod strechou. Ten, kto sa spovedá aj kňaz majú rúško.



V piatok pripadá v našej farnosti výročná celodenná poklona Oltárnej Sviatosti. Sviatosť Oltárna
sa vyloží po rannej sv.omši do 18:30 hod. Po večernej sv.omši bude eucharistická pobožnosť
a požehnanie Oltárnou Sviatosťou. Na poklonu prichádzajte počas dňa do vnútra kostola
a dodržujte pokyny. Ranná sv.omša v piatok bude pre veriacich nad 65 rokov, ale môžu prísť aj
mladší veriaci. V piatok môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.



Kto by nevošiel do kostola, môže ostať vonku, bude tam ozvučenie. Tiež vonku musia mať
veriaci rúško a odstup od seba 2 m.



Na budúcu nedeľu je na celom Slovensku zbierka na katolícke média Lux a Lumen. Zbierka
bude pri zvončeku.

