
PROGRAM OD 8.05.DO 14.05.2023 RKFÚ Z.Branč tel:056/6794879, mobil
Krajník 0949509539

Pondelok
8.5.

Príprava na 1.sv.prijím.9:00
Novosad sv.omša 9:00+Ing.Mikuláš Kušnír-výr.
263

Utorok
9.5. Z.Branč sv.omša 17:00+Anna,Mária, Michal

Hrčeľ sv.omša 18:00 /M/+Helena, Michal H.
 

         
10.05.23 Sv. Jána z Avily, 

kňaza a učiteľa 
Cirkvi 

                     

Štvrtok
11.5. Bl. Sáry 

Salkaháziovej, panny
a mučenice

Kysta sv.omša 18:00/M/+Juraj Repovský, Andrej

Anna Jakabovi 

Piatok
12.5. Sv. Nerea a Achila, 

mučeníkov 
alebo Sv. Pankráca, 
mučeníka

                                                                

Sobota
13.5. Preblahosl.P.Márie 

Fatimskej          

Nedeľa
14.5. 6. veľkonočná 

nedeľa-zbierka 
pre naše kostoly

Hrčeľ sv.omša 9:30/M/+Mária, Juraj L.    

Novosad sv.omša 9:30+Juraj, Eva Tomkovi
Kysta sv.omša 10:45/M/ZBP Ondrej Janoško

Z.Branč sv.omša 11:00 ZBP Viera Tóthová       

Odpust v Hrčeli bude 28.5.-hl.celebrant p.kaplán zo Sečoviec, v Kyste bude 4.6.                                         
v Z.Branči 2.7.o 11:00h, sv.omšu bude celebrovať p.kaplán zo Slanca.

Zbierka pre seminár:Z.Branč 85,50€, Hrčeľ 36€, Kysta 57€, Novosad 51,50€. P.Boh zaplať.                        

Drahí mladí priatelia, tento list je adresovaný obzvlášť Vám.„Mária sa vydala na cestu                                 
a ponáhľala sa‟ (Lk 1, 39) tak znie ústredná téma, ktorú vybral pápež František na stretnutie                      
s mladými v Lisabone.V čase, keď je svet zmietaný rôznymi krízami, nás Božie Slovo vyzýva,                    
aby sme vstali a ponáhľali sa k svojim blížnym, tak ako to urobila Panna z Nazaretu.                                   



Ako hovorí pápež František v posolstve k Svetovým dňom mládeže v Lisabone:

„Po zvestovaní sa mohla Mária sústrediť len na seba, na svoje starosti a obavy
vyplývajúce z jej nového stavu. Ale nie, ona úplne dôveruje Bohu. Myslí skôr
na Alžbetu. Vstane a vychádza na slnečné svetlo, kde je život a pohyb‟. Vy mladí ste
zvlášť povolaní vykročiť na cestu, kde pulzuje život - vyste jeho nositeľmi.
V tomto duchu vás mladých vo veku od 15 do 30 rokov chceme pozvať na Svetové
dni mládeže, ktoré sa uskutočnia 24.- 6.8.2023 v portugalskom Lisabone.
Je to príležitosť, ako vykročiť na cestu života a deklarovať radosť, nadšenie a nádej
v spoločnosti, ktorá má toľko trápení. A táto misia je aj na Vás, mladých z celého
Slovenska.
Sprevádzame Vás teraz počas príprav. Budeme s vami počas stretnutí v diecéze
Porto a spoločne sa budeme modliť aj v Lisabone. Prosme našu a Ježišovu Matku, aby
nás naučila, ako žiť v odovzdanosti Bohu.
A vyzývame aj vás drahí rodičia, duchovní otcovia a pracovníci s mládežou,
pomôžte mladým, aby sa mohli zúčastniť na tomto neopakovateľnom stretnutí.
Ďakujeme za Vašu doterajšiu službu.
Nech vás mocne požehnáva a na vašich cestách ochraňuje všemohúci

Boh + Otec, + Syn a + Duch Svätý!

Mons. Tomáš Galis,predseda Rady pre mládež a unverzity Konferencie biskupov Slovenska

             
Arcidiecézna púť detí do Obišoviec
Pozývame vás spolu s deťmi a mladými vašej farnosti na Arcidiecéznu Púť detí do 
Obišoviec v sobotu 13. mája 2023. Bude sa putovať peši z Ličartoviec. Čakajú 
vás zaujímavé stanovišťa. Čaj a obed je pre všetkých zabezpečený. Bližšie informácie sú 
na plagáte v prílohe a tiež na www.erko.sk/putdeti pod odkazom Arcidiecézna púť detí 
v Obišovciach.

Vaše prihlásenie do 5. mája 2023 pomôže organizátorom pri príprave púte. Skupinu z 
farnosti zaregistrujte cez tento formulár  .

Obeta, skutok lásky či modlitba sa nikdy nestratí. Púťou sa chceme zamerať na nezištnú 
službu, ako to vidíme u Panny Márie. Chceme budovať vzťah k nášmu pútnemu miestu a 
zažiť veľkonočné kresťanské spoločenstvo. Vítaní sú napr. prvoprijímajúce deti, 
miništranti, speváci, vianoční koledníci, rodiny s deťmi...
S otázkami neváhajte kontaktovať o. Michala Škulku, 0915 657 
448, skulka.michal@abuke.sk.
                                          

http://www.erko.sk/putdeti
mailto:skulka.michal@abuke.sk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG0HKBoToeZqjFcIHpH4_wHPA3W7iR4fAHNVZTu8uevMzSyA/viewform
https://forms.gle/9Mzrm6gHMNSDL2J48
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