OZNAMY NA 5. PÔSTNY TÝŽDEŇ C/2019
8.4.2019 – 14.4.2019
• ZB: Vo Štvrtok zvyčajná adorácia nebude.
• ZB: V stredu podvečer bude pri kostole brigáda. Prosíme o pomoc pri upratovaní a úprave terénu okolo kostola a fary. Bude dobré, priniesť si
aj nejaké náradie.
• ZB: Budúcu nedeľu bude stretnutie rodičov prvoprijmajúcich detí o 18,00 h. u Kamila. Prosíme prísť aj s deťmi.
• ZB: Stretko pre miništrantov nebude. Stretko pre mládež bude v sobotu až o 19:00. Detská sv. omša v ZB bude o 17:00 v pondelok; deti
prineste si lístky na súťaž. Oznam pre chlapcov: Telocvičňa v nedele nebude: 7.4.; 14.4.; 21.4. (kvôli spovedaniu a sviatkom).
• ZB: Obec Zborov Vás srdečne pozýva na Kvetnú nedeľu 14.04.2019 o 14:00 hod. do Šerédyho parku pred Kultúrny dom v Zborove na
pobožnosť krížovej cesty. Po skončení krížovej cesty sa v sále kultúrneho domu uskutoční už 10. ročník kultúrneho podujatia "Veľká noc
príde". Akcia v parku sa uskutoční aj v prípade nepriaznivého počasia. Všetci ste srdečne pozvaní spríjemniť si popoludnie Kvetnej nedele.
• ZB: Birmovanci z Bardejova obetovali na opravu Kamila 50 €.
• DL: Stretko pre mládež a pre deti nebude.
• DL: Ďalšie stretnutie spevokolu, bude v nedeľu 14.4. po krížovej ceste o 15:00 hod. v kostole. Pozývame aj ďalších spevákov deti a mládež.
Nemajte strach a obavy pridať sa k nám. Tešíme sa na spoločné stretnutie.
• ZB, DL: Krížová cesta bude dnes o 13:30.
• 27.4.2019 (sobota) v Sabinove bude Arcidiecézne stretnutie mládeže (ADSM). Viac informácii o udalosti, upútavky a videá nájdete na
facebookovej stránke „ADSM 2019“. Kto má záujem nech sa napíše na papier v sakristii. Určite pôjdeme autobusom spoločne ako skupina, ale
môže ísť aj každý sám, preto v zozname záujemcov pri svojom mene uveďte aj spôsob dopravy. Vstupné na ADSM je 3€, a na autobus sa
zložíme každý po 1€. Je potrebné vyhradiť si celý deň približne od 7:15 do 18:00. Tešíme sa 😊.
• Spovedanie v kostole: spovedať sa bude ZB a DL: 7.4. (nedeľa) od 14:00 do 16:15 hod; SH: pondelok od 18:00; a SM: 12.4. (piatok) od 17:30
do 18:30 hod.
• Krížové cesty v Piatok nebudú tak ako to bolo zvykom v rámci sv. omše. V ZB môže byť krížová cesta pol hodiny pred sv. omšou.
• Srdečne Vás pozývame na krížovú cestu, ktorá povedie cez Zborovský hrad, Dlhú Lúku a bude končiť opäť v Zborove. Trasa má približne 11
km, povedie členitým terénom a jej prechod bude trvať približne 4 hod. Táto krížová cesta sa uskutoční 13.4.2019, teda budúcu sobotu, a začína
o 14.00 hod. pri kostole sv. Margity v Zborove.
• Extrémna krížová cesta začína v Piatok sv. omšou o 18:00 hod.

