Veľkonočná nedeľa - nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
Deň
Pondelok
2. IV. 2018
Utorok
3. IV. 2018
Streda
4. IV. 2018
Štvrtok
5. IV. 2018
Piatok
6. IV. 2018
Sobota
7. IV. 2018

Nedeľa
8. IV. 2018

Liturgický prehľad

Kaplnka
Najsvätejšej Trojice

Veľkonočný pondelok

Farský kostol
Všetkých svätých
730
1000

† Zita Čelková
ZBP pre celú rodinu

1730

† Vincent Bajzík a ostatní † z rodiny

1730

Veľkonočný utorok

615

Veľkonočná streda
Veľkonočný štvrtok

615

† rodičia a súrodenci:
Jozef a Ján
† Róbert, rodičia a
súrodenci

615

za duše v očistci

1730

ZBP pre Annu Pagáčovú
† Anna, Jozef a Justína Jakubkovi
a † Agnesa

615

ZBP a šťastnú hodinu
smrti Rudolfa a Terézie

1400
1730

nemocnica
ZBP pre Máriu Hrehorovú

- spoveď chorých -

Veľkonočný piatok
- prvý piatok v mesiaci -

1500
Veľkonočná sobota

700

1730
730

II. veľkonočná nedeľa
nedeľa Božieho milosrdenstva

sobášny obrad
(Michal Mikulčík a Jana Laskovičová)

† sestra Rozália

845
1000

† Peter Briestenský
† Pavol a Jarmila,
brat Peter a Bernardína
(ILIAVKA - na úmysel)
za Boží ľud

•

Dnes a zajtra je výročná veľkonočná ofera. Za všetky milodary úprimné Pán Boh zaplať!

•

Srdečne Vás všetkých v tomto týždni pozývame na modlitbu svätého ruženca od 1645, na poklonu: vo štvrtok po svätej omši
a Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 1630. O týždeň na nedeľu Božieho milosrdenstva bude o 1500 akadémia k Božiemu
milosrdenstvu spojená s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu.

•

V pondelok: 2. IV. 2018 navštívi našu farnosť páter Jozef Garaj CM a pri svätej omši o 1000 požehná kaplnky a odovzdá ich
zástupcom prvých rodín. Kaplnka zotrvá v každej rodine jeden týždeň a potom sa odovzdá do ďalšej rodiny, čím bude vlastne putovať
po celej našej farnosti. Všetkých Vás chceme srdečne na túto svätú omšu pozvať. Bude to určite pekná slávnosť, ktorá sprostredkuje
množstvo požehnania pre našich veriacich i celú farnosť.

•

Spovedanie v prvopiatkovom týždni mesiaca apríl: ráno pol hodinu pred svätou omšou, večer v utorok až stredu pol hodinu a vo
štvrtok a piatok hodinu pred svätou omšou a podľa potreby i počas nej. K svätej spovedi pozývame i birmovancov. Vo štvrtok
dopoludnia navštívime prvopiatkových chorých u nich doma.
Od Veľkonočnej vigílie sa namiesto modlitby Anjel Pána budeme počas celého veľkonočného obdobia modliť modlitbu Raduj sa
nebies kráľovná.

•

•
•
•

Ponúkame Vám na predaj noviny: Slovo+ - cena za kus je: 1, 50 € a 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. 3. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!
Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše dary - duchovné (svätá spoveď; sväté prijímanie), hmotné, finančné
(milodary na kvetinovú výzdobu kostola a Božieho hrobu; milodary pri Božom hrobe) i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola,
kaplnky a farskej budovy; privezenie kvetov a príprava Božieho hrobu; pán kaplán; pán kostolník; organistkám - hra, spev; speváci prednes pašií; miništranti; lektori; ružencové spoločenstvo - hodina so sviatostným a trpiacim Kristom; príprava ohňa; dôstojný
priebeh slávenia veľkonočných obradov; ... ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.

„V podstate všetci evanjelisti nechali ako prvé pristúpiť k Ježišovmu hrobu s odvaleným kameňom ženy. To nie je náhoda. Všeobecne
sa dá povedať, že muži znášajú skutočnosti okolo umierania, smrti a pohrebov oveľa horšie. Často nevedia ako sa zachovať, čo povedať,
čo si myslieť. Ženy majú väčší cit pre spojenie života a smrti. Akoby dokázali spájať pôrod a smrť, radosť a bolesť.“
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