
Farnosť Vištuk                                    Oznamy             6. veľkonočná nedeľa  – 14. mája 2023 

 

Úmysly sv. omší:  

Pondelok   15.5.  18:00  za + Štefana a Máriu     

Utorok       16.5.  14:00  za + Annu Tibenskú (pohrebná sv. omša a pohreb)  

Streda        17.5.  18:00  sv. omša v Štefanovej (už zo slávnosti)  

Štvrtok      18.5.   18:00  za farníkov                                                         

Piatok        19.5.   18:00  za + Ľudovíta a Martu Jarábkových                                   

Sobota       20.5.   deň púte do Šaštína                   

Nedeľa      21.5.    08:00 za farníkov          

                             10:00 za prvoprijímajúce deti a ich rodičov  

-                   (v Štefanovej sv. omša v nedeľu 21.5. večer o 18:00 hod) 

 

Liturgický kalendár: 

Utorok     - sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka    

Štvrtok     - Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok 

Sobota      - sv. Bernardína Sienského, kňaza  

 

Nanebovstúpenie Pána – slávnosť:  

Vo štvrtok 18 .mája slávime Nanebovstúpenie Pána . Je to prikázaný sviatok.  

Svätá omša bude o 18:00 hodine.  

V stredu 17. mája bude v Štefanovej večerná sv. omša o 18:00 hod. zo sviatku.  

 

Prvé sv. prijímanie:  

V nedeľu 21. mája vo sv. omši o 10:00 hodine naše deti po prvý raz príjmu Pána Ježiša.  

V piatok bude sv. spoveď detí. Chlapci prídu o 15:30, dievčatá o 16:30 hod.  

Potom môžem spovedať i rodičov a ostatných z rodiny – až do 17:55. .  

Taktiež v piatok aj po sv. omši je sv. spoveď od 18:50.    

 

Možnosť sv. spovede:  

Nedeľa  14.5.                                  18:00 – 18:30 prípadne aj dlhšie  

Pondelok, štvrtok, piatok                17:30 – 18:00  a aj po sv. omši  

Utorok                                             17:30 – 18:00  ak bude potrebné, aj dlhšie  

 

Upratovanie kostola: 

Ďakujem za upratovanie predchádzajúcej skupine.  

Upratovanie kostola a kvetinovú výzdobu urobia rodičia detí. Ďakujem za ich ochotu.  

 

Zbierka na katolícke masmédiá: 

Na budúcu nedeľu 21. mája po sv. omšiach bude zbierka na katolícke masmédiá.  

 

Púť ku sv. Leonardovi – Doľany:  

Na budúcu nedeľu 21. mája bude v Doľanoch na kalvárii o 10:30 hod.  pútnická sv. omša. 



 

Prosebné dni: 

Pondelok, utorok a streda sú prosebné dni. Obsahom týchto dní sú prosby za úrodu.  

My budeme prosiť v pondelok.  

 

Púť Inštitútu rodiny sv. Jána Pavla II. do Šaštína: 

Inštitút rodiny sv. Jána Pavla II. pozýva pútnikov na púť do Šaštína v sobotu 20. mája 2023. 

Slávnostná sv. omša je v Šaštíne o 11:00 hodine.  

V programe, ktorý je na nástenke, sú potom aj svedectvá, akadémia a aj program pre deti.  


