FARNOSŤ PLAVECKÝ ŠTVRTOK

FARSKÉ OZNAMY 15. 05. 2022
Deň

Pondelok
Sv. Ján Nepomucký

Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Šiesta
veľkonočná
nedeľa

Dátum Hodina

16.05.
2022
17.05.
2022
18.05.
2022
19.05.
2022
20.05.
2022
21.05.
2022
22.05.
2022

Úmysel

18.00

† brat Alojz Puškáč a rodičia

18.00

Na úmysel (KR)

18.00

† Karol a Cecília Vyšváderoví a deti

18.00

Na úmysel (KŠ)
Sv. omša nie je.
Sv. omša nie je.

08.00

Na úmysel celebranta

10.00

† Ján a Leopoldína Moravčíkoví, zosnulé deti

Poďakovanie: Zbierka na seminár bola 180,-€. Pán Boh odmeň
Cliptime: Festival pre mladých sa uskutoční počas víkendu 20. - 22. mája v Marianke.
Púť detí do Marianky sa uskutoční v sobotu 28.5.2022. Info: https://erko.sk/putdeti/.
Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 24. - 26. júna 2022 v Rodinkove.
Festival Lumen je hudobný gospelový festival, ktorý sa uskutoční v Trnave 3. – 4. júna.
Info: www.festivallumen.sk
Pešia púť z Malaciek do Šaštína sa uskutoční v sobotu 28.5.2022.Odchod od
františkánskeho kostola je o 8:00 hod. Počas putovania bude možnosť sv. spovede a
duchovného rozhovoru. Spoločný čas vyplníme modlitbami a priateľskými rozhovormi. Púť
zakončíme v šaštínskej bazilike sv. omšou. Odchod zo Šaštína z vlakovej stanice je o 18:48
hod.
Deň rodiny v Malackách bude v nedeľu 29.5. od 10.30 do 16.30 hod. v areáli cirkevnej
školy v Malackách (Kláštorné námestie). Bohatý program ponúka viacero zážitkových
spoločenských aktivít pre deti i celé rodiny, ako aj spevácke vystúpenia, divadelné
predstavenia či rôzne detské atrakcie. Okrem sv. omše tam bude kultúrny program, koncert
Jerichových trúb a iné. V sprievodnom programe budú tvorivé dielne, maľovanie na tvár,
jazda na koni, ľukostreľba atď. Viac je na nástenke.
Prihlasovanie na denné tábory: 4.-7. júl 2022 pre staršie deti (5. ročník a vyššie). 11.-14.
júl 2022 pre mladšie deti (1-5. ročník) - denný tábor. Súčasní a budúci piataci sa môžu pridať
na jeden alebo druhý termín podľa osobnej preferencie. Prihlásiť sa je možné už dnes a
potom denne v sakristii alebo cez aplikáciu WhatsApp na moje tel. číslo (0904 738 523).

