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Liturgický kalendár:
Utorok

9.6.

Štvrtok

11.6.

Patok

12.6.

Sobota

13.6.

Nedeľa

14.6.

Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi
Sv. Barnabáša, apoštola
NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO
Nepoškvrneného Srdca prebl. Panny Márie
Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa
Cirkvi
11. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

ľub. spom.
spomienka
slávnosť

spomienka

Odprosujúca pobožnosť s odpustkami
Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bude v závere sv. omše
odprosujúca pobožnosť. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní
modlitby Najmilší Ježišu, predpísanej na túto slávnosť, môže získať
úplné odpustky za obvyklých podmienok: byť v milosti posväcujúcej,
vzbudiť si odpor k hriechu, prijať sväté prijímanie a pomodliť sa na
úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas a Sláva).

Zbierka na mládež
Budúcu nedeľu bude diecézna zbierka na mládež (namisto Kvetnej
nedele, kedy bola mimoriadna zbierka pre prenasledovaných
kresťanov). Všetkým darcom už dopredu úprimné Pán Boh zaplať.

Zbierka na Kaplnku sv. Jána Nepomuckého
Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste doteraz prispeli svojimi modlitbami,
ale aj financiami na opravu Kaplnky sv. Jána Nepomuckého.
Za mesiac máj sa vyzbieralo 497,48 Eur (z toho Katedrála 103,25
Eur, Fončorda 114,44 Eur, Radvaň 147,21 Eur, Infocentrum MBB
32,58 Eur a osobný dar na účet 100 Eur).
Máme však na vás prosbu - potrebujeme pomoc dobrovoľníkov.
Slovenská pošta nám umožnila v mesiacoch jún až september

urobiť zbierku v priestoroch hlavnej pošty každý piatok v čase
od 14.00 do 17.00 hod. Kto z vás by bol ochotný hoci len jeden piatok
3 hodiny pobudnúť na pošte a záujemcom predať jednotlivé
predmety alebo poskytnúť informačné letáčiky, veľmi prispeje touto
svojou pomocou.
Prihlásiť sa môžete v sakristii. Komu by sa nedalo, môže aj na fare.
Dobré by bolo, aby spolu boli 2 osoby.
Pre Vašu informovanosť Vám oznamujeme, že žiadosť o grant
z Ministerstva kultúry je v štádiu procesu schvaľovania. To znamená,
že projekt, ktorý sme podali je formálne vporiadku, už je len na
Ministerstve, či nám z grantových peňazí dá požadovanú sumu.

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré
bude vo štvrtok, po večernej svätej omši.

Život vo farnosti
Sviatostný život
• Sviatosť manželstva si vyslúžili 5. júna 2015 Michal Ďuriš a
Romana Miartušová.

Obetovali ste
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 10 Eur.
Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať!

Osobná prosba
Vo štvrtok večer si Pán povolal môjho ocka - prosím vás o spomienku
v modlitbe za jeho dušu.
Pohrebná sv. omša bude v stredu 10.6.2015 o 13.00 hod. v kostole
sv. Dominika, Zvolen-Západ (Novozámocká 73) a o 14.30 hod.
pohrebné obrady na zvolenskom cintoríne.
Pán Boh zaplať za modlitby.
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