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Dávame 
do vašej pozornosti

Púť do Lúrd
Pozývame Vás na Púť k Panne Márii –Nepoškvrnene Počatej do Lúrd 
/letecky zo Sliača/. 
Termín: 7.-9. apríl 2015                          
Cena: cca 400,- €           
Odlet: zo Sliača /a to už druhý raz od stvorenia sveta priamo do Lúrd/
Púť je organizovaná pod záštitou Mons. Branislava Koppala, generá-
lneho vikára Banskobystrickej diecézy. V cene je zahrnuté: 2x ubytova-
nie s polpenziou v 3*** hoteli, sprievodca, spiatočná letenka zo Sliača 
priamo do Lúrd, pútnický poplatok a základné cestovné poistenie . 
Prihlásiť sa môžete najlepšie mailom /ak ho nemáte, pužite kontakt 
Vašich blízkych/  na mailovej adrese:  putdolurd@gmail.com 
alebo na telefonickom kontakte  do Diecézneho centra v B.B., odkiaľ 
Vám pošleme bližšie informácie a aj spôsob platby.   č.t. 0948/556154  
(po-pia 8.00 – 11.30 ).

Život vo farnosti
Obetovali ste
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 5 Eur; na kostol: 
bohuznáma 5 Eur, bohuznáma 10 Eur. Za vaše dary úprimné Pán Boh 
zaplať!

Liturgický kalendár:
Utorok 17.3. Sv. Patrika, biskupa ľub. spom.

Streda 18.3.
Sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa a 
učiteľa Cirkvi

spomienka

Štvrtok 19.3. SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE slávnosť

Nedeľa 22.3. 5. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ
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Pozvania
Pobožnosť krížovej cesty

Pátri karmelitáni pozývajú na Pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii. 
Po jej skončení bude v Kostole povýšenia sv. Kríža svätá omša.
Rozpis jednotlivých pôstnych nedieľ:
4. pôstna nedeľa  15.3.2015 14.30 hod. • Farnosť Čerín
5. pôstna nedeľa  22.3.2015 14.30 hod. • o. biskup Marián Chovanec

Kvetná nedeľa      29.3.2015 1430 hod. • Farnosť B. Bystrica mesto
Veľký piatok           3.4.2015 10.00 hod. • Bosí karmelitáni

Kvetný víkend

Pre všetkých mladých, ktorí chcú prijať Pánovo pozvanie vydať sa 
s Ním na cestu, ktorá je podľa slov Svätého Otca Františka, napriek 
všetkým výzvam cestou opravdivého šťastia, pripravujeme Kvetný 
víkend. Pozývame vás na diecézne stretnutie mladých, ktoré sa bude 
konať cez víkend v dňoch od 27.-29. marca 2015. Mladých čakajú 
zaujímaví hostia a ešte zaujímavejšie témy.
Registrovať sa je možné na stránke www.dcmmajak.sk do 20. 3. alebo 
až priamo na mieste. Viac informácií nájdete na webovej stránke.

Duchovná obnova seniorov

Združenie kresťanských seniorov pozýva členov a ostatných 
záujemcov na Duchovnú obnovu seniorov, ktorá sa bude konať vo 
štvrtok a piatok 19. a 20. marca 2015 od 14.00 hod. v Diecéznom 
centre Jána Pavla II. na Kapitulskej 21 na 2. poschodí. Duchovnú 
obnovu vedie Dp. Peter Staroštík, administrátor farnosti Fončorda.


