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Liturgický kalendár:
Piatok

19.6. Sv. Romualda, opáta

Nedeľa

21.6. 12. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

ľub. spom.

POZOR!!! ZMENA ČASU!!!
V nedeľu 21.6.2015 bude o 9.00 hod.
vysielaná svätá omša do Slovenského rozhlasu.

Preto svätá omša o 9.30 nebude!
Kňazská vysviacka
V sobotu 20. júna 2015 budú 4 diakoni vysvätení za kňazov.
Slávnostná svätá omša bude o 10.00 hod. vo farskom kostole
Nanebovzatia Panny Márie.
Všetkých vás na túto slávnosť pozývame.

Zbierka na Kaplnku sv. Jána Nepomuckého
Obraciame sa na vás s prosbou o pomoc - potrebujeme pomoc
dobrovoľníkov. Slovenská pošta nám umožnila v mesiacoch jún
až september urobiť zbierku v priestoroch hlavnej pošty (Nám. Š.
Moysesa) 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 sa prihlásiť
aj na fare. Dobré by bolo, aby spolu boli 2 osoby.

Zbierka na mládež
Dnes je diecézna zbierka na mládež (namiesto Kvetnej nedele,
kedy bola mimoriadna zbierka pre prenasledovaných kresťanov).
Všetkým darcom už dopredu úprimné Pán Boh zaplať.

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

Život vo farnosti
Sviatostný život
• Do domu Nebeského Otca sme 8. júna 2015 odprevadili Elenu
Lassákovú (96 r.).

Obetovali ste
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 20 Eur.
Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať!

Pozývame
Koncert
V sobotu 20. júna vás po večernej svätej omši o 19:30 hod. pozývame
na koncert Akademického speváckeho zboru Univerzity
Konštantína Filozofa.

Púť miestnej skupiny SSV
Miestna skupina SSV pozýva členov aj ostatných veriacich na púť
do Sampora a Čerína, ktorá sa uskutoční v stredu 17. mája 2015.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 15. júna u p. Viery Borbášovej
(tel. 048/4145218, 0903/237773).
PROGRAM: Odchod autobusu zo železničnej stanice o 10.00 hod.
11.00 h. svätá omša, 12.00 h. obedná prestávka, 13.00 h. prehliadka
kláštora, 14.00 h. odchod do Čerína, 15.00 h. Korunka k Božiemu
milosrdenstvu, 15.30 h. prehliadka kostola, zvonice a kaplnky.
O 17.00 h. odchod do Banskej Bystrice.
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