Liturgický prehľad týždňa od 3. 5. do 9. 5. 2021
5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
PO
3.5.

Sv. Filipa a Jakuba,
apoštolov, sviatok

Rožkovany

18.30 + Dorota

UT
4.5.

Sv. Floriána,muč.
ľub. spom.

Rožkovany

ST
5.5.

Féria

18.30 ZBP Andrej
17.00 + Mária (Dvorščáková)
18.30 ZBP pre rodinu M. Kollára

ŠTV
6.5.

Féria

PI
7.5.

Féria

SO
8.5.

Féria

NE
9.5.

6. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

Farské oznamy:

Červenica
Rožkovany
Rožkovany

18.30
Jakub. Voľa 17.00
Rožkovany 18.30
Rožkovany
7.30

ZBP pre rodinu Š. Kollára

Jakub. Voľa
8.15
Červenica
9.15
Rožkovany 10.30

PRO POPULO - Za farnosť
Za živých členov ruž. spoloč.
+ Matej, Anna, Jozef, František (Čekan)

Za živých členov ruž. spoloč.
+ Mária, Tomáš, Stanislav (Hardoň)
+ Mária, Barbora, Andrej (Huba)

fara.rozkovany@gmail.com / facebook

Výzva k modlitbe ruženca za ukončenie pandémie
Sv. Otec František si želá, aby v mesiaci máj celá Cirkev vzývala Pannu Máriu za
ukončenie pandémie, ktorá už viac ako rok sužuje svet. Preto každý deň o 18.00
nášho času sa pripojíme k tejto modlitbe so Sv. Otcom v priamom prenose
doma, ale aj v každom kostole a to tak, že každý deň sa prídu modliť členovia
jednej ruže z ružencového spoločenstva. Na každý deň v máji je určený jeden
úmysel zameraný na konkrétnu skupinu(dnes 2.5. za všetkých, ktorí sa nemohli
rozlúčiť so svojimi milovanými zosnulými) Pred sochou, alebo obrazom Panny
Márie zapálime sviecu a po spoločnej modlitbe Pod Tvoju ochranu oznámime
úmysel, nasleduje modlitba ruženca a po nej Zdravas Kráľovná, Loretánske
litánie a modlitba Rozpamätaj sa Panna Mária.
Účasť na sv. omšiach Pre súčasné obmedzenia na sv. omše prídu tí, ktorých
úmysel sa slávi a členovia jednej ruže ružencového spoločenstva. Prosím
o trpezlivosť, dúfame, že čoskoro bude môcť na sv. omše prísť viac ľudí.
Ďakujem za pochopenie. Pred každou sv. omšou v týždni budem spovedať.
Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí: Červenica: streda 5.5. po sv. omši (čiže
o 17.30 v kostole) Jakubova Voľa: v piatok 7.5. po sv. omši (čiže o 17.30 v
kostole) Rožkovany: v stredu 5.5. po sv. omši(čiže o 19.00 v kostole)

