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18.4. Valér/ Zelený štvrtok Pánovej večere

17.4. Rudolf, Rudolfa

16.4. Dana, Danica

15.4. Fedor

14.4. Justína/ Kvetná nedeľa – utrpenia Pána

13.4. Aleš

12.4. Estera

11.4. Július

10.4. Igor

9.4. Milena

8.4. Albert

7.4. Zoltán/ 5.pôstna nedeľa

Boh nás prekvapuje. Takáto je skúsenosť Panny Márie,

19.4. Jela/ Veľký Piatok Slávenie utrpenia a smrti Pána

Zdravas´, Mária

20.4. Marcel/ Biela sobota – Veľkonočná vigília

bratstva v Markušovciach
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ktorá nežije v bohatých palácoch mocných, nevyznačuje sa
mu dôverovať, aj keď nie všetkému rozumie: „ Hľa,
služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“.

Boh nás stále prekvapuje. Dnes si položme otázku, či máme

strach z toho, čo by od nás Boh mohol žiadať, alebo z toho,
o čo nás žiada. Prijímam Božie prekvapenia, ako to robila
Mária, alebo sa uzatváram do svojich istôt. Dovolím Bohu,
aby naozaj vstúpil do môjho života? Ako mu odpovedám?

Pápež František a Marco Pozza

4.5. Florián/ Sv. Florián, mučeník – ľ. spom.

3.5. Galina/ Sv. Filip a Jakub, apoštoli - sviatok

2.5. Žigmund/ Sv.Atanáz, biskupa a uč.Cirkvi- sp

1.5. Sviatok práce/ Sv.Jozef, robotník –ľ.spom.

30.4. Anastázia/ Sv. Pius V., pápež –ľ. spom.

29.4. Lea/ Sv.Katarína Sienská,panna a uč.Cirkvi
patrónka Európy -sviatok

28.4. Jarmila/ Nedeľa Božieho milosrdenstva

27.4. Jaroslav

26.4. Jaroslava

25.4. Marek

24.4. Juraj

23.4. Vojtech

22.4. Slavomír/ Veľkonočný pondelok

21.4. Ervín/ Veľkonočná nedeľa
Pánovho zmŕtvychvstania

mimoriadnymi výkonmi, ale je otvorená voči Bohu, dokáže

Panna Mária poúča Magdalénu.
„Vieš čo, matka? Robila som tak, ako si mi povedala. Každú noc sa
utiahnem na istý čas, aby som v sebe obnovila pokoj. Cítim sa potom
omnoho silnejšia.“
„ Zatiaľ silnejšia, neskôr sa budeš cítiť šťastná. Ver mi, Mária, či
v radosti či v bolesti, či v pokoji alebo v boji, náš duch potrebuje

20.4. – Biela sobota , poprosíme : Júlia Grečková,
Anna Grečková,
Slávka Rimbalová a
Monika Lazorová
21.4. – Veľkonočná nedeľa ,
pred1. sv. omšou poprosíme: p. M. Rimbalová a
p. E. Gadušová

že nás posilňuje, aby sme nehrešili, alebo že nám odpustil naše pády.

pred 2. sv. omšou poprosíme o modlitbu deti: Johanka Grečková,
Helenka Grečková,
Natália Adamcová,
Monika Adamcová,
tajomstvá predmodlieva: Veronika Zumerlingová
so svojou horliteľkou : p. A. Lazorová.

Tak dospievame ku skutočnej modlitbe, teda k milovaniu. Lebo ak má

22.4. – Veľkonočný pondelok,

byť modlitba skutočne taká, musí byť láskou. Inak je iba mrmlaním

pred1. sv. omšou poprosíme, p. I. Filipová
pred 2. sv. omšou poprosíme, p. R. Regecová

celkom sa ponoriť do oceánu meditácie, aby mohol znova postaviť to,
čo svet a udalosti zničili, a aby si vytvoril nové sily, a tak mohol
stúpať stále vyššie. Hovorím, že pre ducha je vždy omnoho
užitočnejšie pozdvihnutie k Bohu, teda meditácia. A ďakujme Pánovi,

pier, pri ktorom je duša neprítomná.“
Mária Valtorta : Evanjelium, ako mi bolo odhalené

OZNAMY:
 8.4., v pondelok po sv. omši bude, Spoločné modlitbové stretnutie
členov RB = ČAS BDENIA, s úmyslom: Modlím sa za moje deti,
modlíme sa za naše deti. O modlenie poprosíme: p.Iveta FILIPOVÁ
 Rozpis členov RB na modlenie posv. ruženca pred sv. omšou v tieto
dni s úmyslom: Za farnosť
18.4. - Zelený štvrtok , poprosíme: p. I. Dutková a
p. I. Filipová
19.4. – Veľký piatok , poprosíme : p. M. Rimbalová a
p. E. Gadušová

 O veľké upratovanie poprosíme ružu č. 2, p. A. Hamraková
 na Veľkú noc môžu členovia RB získať úplné odpustky za
obvyklých podmienok
DOMINIKÁNSKE MARIÁNSKE CENTRUM oznamuje, že:
 Sv. omše za členov RB na Slovensku, ktoré odslúži brat
Filip Ďubek OP za živých členov RB bola:
6.4. (prvá sobota) a za zosnulých členov RB bude:
13.4. 2019 (druhá sobota v mesiaci)


27.4. pozýva na Mariánsku sobotu. Témou bude:
Ježiš zjavuje seba na svadbe v Káne

