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Liturgický kalendár:
Pondelok

12.5.

Utorok

13.5.

Streda

14.5.

Piatok

16.5.

Nedeľa

18.5.

Sv. Nerea a Achila, mučeníkov,
Sv. Pankráca, mučeníka
Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej
Sv. Mateja, apoštola
Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
5. NEDEĽA VO VEĽKON. OBDOBÍ

ľub. spom.
ľub. spom.
sviatok
spomienka

Katechéza v Roku Sedembolestnej P.M.
V nedeľu 18. mája 2014 vás o 8.50 hod. pozývame na piatu katechézu
z príležitosti Roku Sedembolestnej Panny Márie.
Katechézu z cyklu Učíme sa poznávať a milovať Boha spolu s Máriou,
pripraví a prednesie pán kaplán Pavel Gyurász. Májová katechéza
má názov Máriina neprítomnosť.

Deň rodiny
Diecézne centrum pre rodinu pozýva rodiny na Deň rodiny, ktorý
sa bude konať 17.-18.5.2014. Program je na plagáte na nástenke a v
Katedrálnom infoliste.

Mariánska púť: letecky zo Sliača do Lúrd
Mariánska púť do Lúrd letecky zo Sliača bude v dňoch 23. – 25.
septembra 2014, prihlasovanie je otvorené do 15. júna. Púť je
pod záštitou generálneho vikára Banskobystrickej diecézy Mons.
Branislava Koppala. Cena púte 420,- € (cena zahŕňa: dopravu,
poistenie, ubytovanie s polpenziou v 3* hoteli). Spôsob prihlasovania
nájdete na plagáte a v Katedrálnom infoliste.

Zbierka na seminár
Dnes je celodiecézna zbierka na Kňazský seminár v Badíne. Všetkým
darcom už vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude vo štvrtok, po
večernej sv. omši.

Život vo farnosti
Sviatostný život
Sviatostné manželstvo si vyslúžili: v piatok 2. mája 2014 Peter Špirka
a Monika Mlynárová, v sobotu 3. mája 2014 Juraj Bruchánik a nna
Miklošová.
Do Domu Nebeského Otca sme 5. mája 2014 vyprevadili Annu
Vajsovú (75r.)

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 20 Eur;
na kvety: novomanželia Špirkovci 70 Eur, novomanželia
Bruchánikovci 70 Eur, bohuznáma 20 Eur, bohuznáma 10 Eur.
Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvania
Deň rodiny
Diecézne centrum pre rodinu pozýva rodiny na Deň rodiny, ktorý
sa bude konať 17.-18.5.2014.
V sobotu 17.5. to bude program pod Pamätníkom SNP od 10.00 do
17.00 hod.

V nedeľu 18.5. svätá omša vo Farskom kostole Nanebovzatia
Panny Márie o 11.00 hod. - hlavným celebrantom bude Mons.
Branislav Koppal, generálny vikár.
Podrobnejší program nájdete na nástenkách v kostoloch a na
internetovej stránke: www. denrodinybb.sk

Mariánska púť: letecky zo Sliača do Lúrd
Mariánska púť do Lúrd bude v dňoch 23. – 25. septembra 2014,
prihlasovanie je otvorené do 15. júna. Mariánska púť do Lúrd
letecky zo Sliača je pod záštitou generálneho vikára Banskobystrickej
diecézy Mons. Branislava Koppala. Cena púte 420,- € (cena zahŕňa:
dopravu, poistenie, ubytovanie s polpenziou v 3* hoteli). Spôsob
prihlasovania: telefonicky, emailom. Zadajte svoje osobné údaje
(meno, priezvisko, dátum narodenia, č. OP, trvalé bydlisko, telefón,
e-mail - čím súhlasíte s ich spracovaním údajov za účelom púte),
následne uhraďte zálohu 100,-€/príp. 420,-€ na číslo účtu 5207004204232370/8360 (do poznámky uveďte svoje meno). Po pripísaní
úhrady Vám potvrdíme Vašu registráciu. Kontakt: p. Eva Synaková,
0948 556 154 (po-pia 8.00-11.30), putdolurd@gmail.com
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