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Liturgický kalendár:
Utorok 21.4. Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi ľub. spom.

Štvrtok 23.4. Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka ľub. spom.

Piatok 24.4.

Sv. Juraja, mučeníka 
Sv. Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a 
mučeníka

ľub. spom.

Sobota 25.4. Sv. Marka, evanjelistu sviatok

Nedeľa 26.4.
4. NEDEĽA VO VEĽKONOČNOM 
OBDOBÍ - Nedeľa Dobrého Pastiera

Svätá omša s katechézou - 300. výročie posviacky Katedrály

Budúcu nedeľu vás pozývame na svätú omšu o 9.30 hod. 
Hlavným celebrantom bude dp. Ján Viglaš, rektor Kňazského 
seminára. 
Po svätej omši bude mať prednášku s názvom Milujte sa pravdou. 
Po prednáške vás pozývame na diskusiu, spojenú s malým agapé.

Týždeň modlitieb za duchovné povolania
Pozývame vás obetovať svoje modlitby počas celého nasledujúceho 
týždňa za duchovné povolania.

Zbierka na seminár
Budúcu nedeľu je zbierka na Kňazský seminár. Všetkým darcom už 
doredu úprimné Pán Boh zaplať!

Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude vo štvrtok, po 
večernej sv. omši. 
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Život vo farnosti
Obetovali ste
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznámy 52 Eur.
Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvania
Svätovojtešský týždeň
Spolok sv. Vojtecha pozýva na Svätovojtešský týždeň. Od 20. do 25. 
apríla 2015, keď si pripomíname patróna SSV sv. Vojtecha, čakajú 
na vás v predajniach SSV skvelé zľavy a darčeky. 
Každý, kto príde do niektorej z predajní SSV, získa zľavu 20 percent 
na celý sortiment. Členovia SSV majú na všetko zľavu až 30 percent. 
Na sviatok sv. Vojtecha 23. apríla dostanete ku každému nákupu 
darček. Zľavy sa nevzťahujú na zľavnený tovar. Zľavy nemožno 
kumulovať.
Svätá omša za členov SSV
Miestna skupina SSV pozýva členov a priaznivcov na svätú omšu 
za členov SSV a ich rodiny 23. apríla 2015 (štvrtok) o 18.00 hod. 
do kostola sv. Antona a Pavla v Starej Sásovej. 
Ruženec členov SSV
Miestna skupina SSV pozýva členov a priaznivcov na modlitbu 
svätého ruženca 25. apríla 2015 (sobota) o 19.00 hod., ktorú bude 
vysielať v priamom prenose Rádio LUMEN. 
Púť do Krakova
Miestna skupina SSV pozýva členov, sympatizantov a ostatných 
veriacich dňa 9. mája 2015 (sobota) na 11. rozhlasovú púť Rádia 
LUMEN do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. 
Doprava autobusom (15 eur vrátane poistenia), odchod autobusu o 
4.20 zo zast. MHD Radvaň-Jednota, 4.25 zo zast. MHD Kijev.nám. 
Fončorda, 4.30 zo železn.stanice, 4.45 Sásová - Penzión.
Záväzné prihlášky s úhradou 15 Eur do 5. mája 2015:
- v predajni SSV, ul. Lazovná, 048/4123535
- u p. Mihaľku Antona Ing., 048/4177425, 0915274368.


