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Liturgický kalendár:

Pondelok 22.6.

Sv. Jána Fishera, biskupa, a sv. Tomáša 
Mórusa, mučeníkov
Sv. Pavlína z Noly, biskupa

ľub.spom.

Streda 24.6. NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA slávnosť

Sobota 27.6.

Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a 
učiteľa Cirkvi 
Sv. Ladislava

ľub. spom.

Nedeľa 28.6. 13. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

300. výročie posviacky Katedrály
Pozývame Vás na Katechézu k 300. výročiu posviacky Katedrály, 
ktorá bude budúcu nedeľu 28.6.2015, po svätej omši o 9.30 hod.
Svätú omšu, homíliu a katechézu na tému: Priniesli svetlo bude mať 
P. Milan Hudaček, SJ. Po katechéze  o činnosti jezuitov v Banskej 
Bystrici vás pozývame na diskusiu s malým agapé v sakristii.

Zbierka na mládež
Minulú nedeľu bola diecézna zbierka na mládež. V našej farnosti sa 
vyzbieralo 207,50 Eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

PROSBA O POMOC
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 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.
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Prihlásiť sa môžete v sakristii. Komu by sa nedalo, môže sa prihlásiť  
aj na fare. Dobré by bolo, aby spolu boli 2 osoby.

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

Život vo farnosti
Obetovali ste
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 100 Eur.
Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať!

Pozývame
Modlitby matiek
Pozývame všetky duchovné a fyzické matky na modlitbové trojdnie 
Modlitieb matiek - komunity Útecha, ktoré sa uskutoční v kostole 
Panny Márie Pomocnice v Sásovej.
Program:
Piatok 26.6.2015 o 19.20 -  Pôst a odprosovanie za svoje hriechy.
Sobota 27.6.2015 o 19.20 - Odprosovanie za hriechy tých, ktorí 
    ubližujú nám a našim deťom.
Nedeľa 28.6.2015 o 19.20 - Chválime Pána za všetko, 
    čo urobil v našich životoch.


