II. veľkonočná nedeľa - nedeľa Božieho milosrdenstva
Deň

Liturgický prehľad

Pondelok
9. IV. 2018

Zvestovanie Pána

Utorok
10. IV. 2018
Streda
11. IV. 2018

Féria

Kaplnka
Najsvätejšej Trojice
700
1730

slávnosť

1730

ZBP pre brata Dušana
† Ladislav, Anna a Miloslav
† členovia rodiny Tomšovej
a Párovskej

1730

ZBP pre Marcelu
kňazská rekolekcia (ČERVENÝ KAMEŇ)

615

† rodičia: Ján a Anna
a ich † deti
za obrátenie člena
rodiny a pokoj v rodine

615

ZBP pre deti s rodinami
a manžela

930
1730

615

† Anton, Marika,
Gustáv, Anna a Ondrej

1730

700

† Emília a Bohumil

615
Sv. Stanislava, biskupa
a mučeníka

Farský kostol
Všetkých svätých

spomienka
Štvrtok
12. IV. 2018

Féria

Piatok
13. IV. 2018
Sobota
14. IV. 2018

Féria

Nedeľa
15. IV. 2018

Féria

III. veľkonočná nedeľa

1730
730
845
1000

ZBP rodine Zubárikovej
† manžel Jozef Behan a rodičia:
Jozef a Helena Bútorovi
† Dušan, bratia: Július a Peter,
rodičia a starí rodičia Majerovi
ZBP pre Jána s rodinou
(ILIAVKA - na úmysel)
za Boží ľud

•

Každý, kto si na nedeľu Božieho milosrdenstva pri obraze Božieho milosrdenstva nábožne uctí tento obraz a splní predpísané
podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu
Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba), môže
získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Preto Vás všetkých dnes srdečne pozývame o 1500 do farského kostola na
akadémiu k Božiemu milosrdenstvu spojenú s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu. V tomto týždni Vás pozývame i na modlitbu
svätého ruženca od 1645, na poklonu: vo štvrtok po svätej omši a Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 1630.

•

V sobotu: 5. V. 2018 putujeme na 14. rozhlasovú púť rádia LUMEN do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Záujemci sa
môžu prihlásiť u pani Faltusovej.

•

Nakoľko sa blíži termín vysluhovania sviatosti birmovania, pripomíname, že birmovanec musí ovládať základné informácie
o svojom birmovnom patrónovi, ktorého meno si zvolil za svoje birmovné meno; základné spoločné modlitby, hlavné pravdy, Božie
a cirkevné prikázania a otázky z birmovníka. Zároveň musí birmovanec vedieť naspamäť priebeh sviatosti birmovania.
Ten, kto si počas celej prípravy zodpovedne plnil svoje povinnosti a preukáže osvojenie si vedomostí potrebných k prijatiu tejto
sviatosti dostane svoju prihlášku birmovanca, kde si napíše birmovné meno a meno svojho birmovného rodiča. Birmovný rodič,
ktorým nemôže byť rodič birmovanca, svojim podpisom potvrdí, že spĺňa podmienky, ktoré sú naň kladené (minimálny vek 16 rokov;
prijatie sviatostí: krst, Eucharistia, birmovanie; nerozvedený, nežijúci len v civilnom manželstve alebo vo voľnom partnerskom vzťahu;
žijúci praktickým kresťanským životom).
Všetkých birmovancov srdečne pozývame na celodennú duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v sobotu: 14. IV. 2018, so začiatkom
o 800 vo farskej klubovni.

•
•
•

Ponúkame Vám na predaj noviny: Slovo+ - cena za kus je: 1, 50 €, časopis: Milujte sa! - cena za kus je: 1, 50 €, časopis: Naša Žilinská
diecéza - cena za kus je: 0, 50 €. Nájdete ich vzadu na stolíku.
Upratovanie kostola v piatok po večernej sv. omši: skupina č. 4. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!
Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše dary - duchovné (prijatie kaplniek Panny Márie - rozpis jednotlivých
skupiniek nájdete na nástenke v kostole a na webovej stránke farnosti: farnost-ilava.estranky.sk.), hmotné, finančné i za akúkoľvek
pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; ... ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.
„Svätý Maxim Vyznavač, z prvých storočí kresťanstva, hovorí: „Veľká noc rodí vieru a viera rodí lásku: v tom je celé evanjelium!““
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