
Šiesta veľkonočná nedeľa, rok B 
09.05.2021 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

13. MÁJ: Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána; slávnosť 
14. MÁJ: Piatok: sv. Matej, apoštol; sviatok 

15. MÁJ: Sobota: sv. Mária Dominika Mazzarellová; sviatok 
16. MÁJ: Siedma veľkonočná nedeľa 

 

Modlime sa spoločne so Svätým Otcom za odvrátenie pandémie, za 
chorých, chudobných a trpiacich. Prosíme o modlitby za Peťa, ktorý začína 

dnes svoje duchovné cvičenia a tiež aj za naše komunity, ktoré čaká v 
pondelok duchovná obnova.  

Sviatok Márie Dominiky Mazzarellovej sa slávi 13. mája ale tento rok sa 
prekladá na 15. mája. Naše sestry FMA majú tiež svoj sviatok, myslime aj 

na ne v našich modlitbách. Na budúcu nedeľu bude zbierka Tretia pre tri 
na energie strediska a tiež zbierka aj na katolícke (aj saleziánske) 

masmédiá.  
 

DUCHOVNÁ OBNOVA DOSPELÝCH 
V stredu 12. mája od o 18.00 h bude duchovná obnova dospelých, 

prezenčne, aj so svätou omšou; počet je obmedzený na 25 účastníkov  
preto sa treba na ňu prihlasovať. 

 

ONLINE PRENOSY Z NAŠEJ KAPLNKY 
 vo štvrtok o 17.15 h svätá omša zo slávnosti Nanebovstúpenia Pána 

 v piatok o 18.00 h modlitba ruženca 
 v piatok o 18.30 h mládežnícka svätá omša 

 v nedeľu o 9.30 h svätá omša 
 

PRVÉ SVATÉ PRIJÍMANIE 
Na budúcu nedeľu budú mať deti, ktoré sa pripravovali v tomto školskom 

roku na prvé sväté prijímanie, svoju veľkú slávnosť v kostole na Kalvárii. 
Pozývame vás k modlitbe aj za tieto deti a ich rodiny. 

 
DON BOSCO DNES 

Prišlo nové číslo časopisu don Bosco dnes, môžete si ho zobrať do svojich 
rodín. Zakúpiť si tiež môžete nové číslo z edície Viera do vrecka s názvom 

Spokojne žiť. Autorom je náš spolubrat Peter Naňo. 

 
OTVÁRAME CVČ V NAŠOM STREDISKU 

Na základe uvoľnenia pandemických opatrení otvárame od utorka 
budúceho týždňa aj naše CVČ. Znamená to, že deti, ktoré sú u nás 

zapísane na krúžok alebo stretko, môžu v daný deň prísť na krúžok alebo 
stretko do nášho strediska. Bližšie informácie aj s podmienkami účasti detí 

v CVČ dostanú rodičia emailom. 



 

ZMENY V NAŠICH KOMUNITÁCH 
Tento rok zasiahnu naše komunity zmeny. Z našej komunity odchádza náš 

spolubrat Rasťo Hamráček a pôjde do Michaloviec. Z komunity sestier 

odchádza sestra Janka Haluščáková do Humenného a príde sestra Daniela 
Oremová z Dubnice nad Váhom. S našimi odchádzajúcimi sa chceme 

rozlúčiť spolu s vami. O termíne vás ešte budeme informovať. 


