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Liturgický kalendár:

Utorok 14.2.
Sv. Cyrila, mnícha, a sv. Metoda, biskupa, 
patrónov Európy

sviatok

Piatok 17.2.
Siedmich svätých zakladateľov rehole 
Služobníkov Panny Márie

ľub. spom.

Nedeľa 19.2. 7. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

POZOR!!!  ZMENA ČASU!!!
V nedeľu 19. februára 2017 bude o 9.00 hod. 

vysielaná svätá omša do Slovenského rozhlasu.

Preto svätá omša o 9.30 nebude!
Národný týždeň manželstva
Aj v tomto roku bude prebiehať Národný týždeň manželstva, 
v dňoch 13. - 19. februára 2017. Pozývame manželov, aby sa do neho 
zapojili tak, že budú na bočnom skle svojho auta voziť tzv. Manželskú 
poznávaciu značku. Vyjadríte tak touto jednoduchou formou radosť 
zo svojho manželstva pred celou spoločnosťou. Tiež môžete pozvať do 
tejto iniciatívy vašich známych. Značku nájdete za lavicami a na nej 
ďalšie informácie.
O aktivitách v Banskej Bystrici sa dozviete z plagátu na nástenke.

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré 
bude vo štvrtok večer po svätej omši.
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Život farnosti
Sviatostný život
Do rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu 5. februára 2017 začlenil 
Damián Vaas.
Obetovali ste
na kostol: bohuznáma 10 eur,  z krstu Damiána Vaasa 100 eur.

Nech vám to dobrý Boh štedro odmení v tom, čo od Neho najviac 
potrebujete!

Číslo farského účtu: IBAN: SK4809000000000433648697

Pozývame
Evanjelizačný kurz OBJAV KRISTA
Každý pondelok od 27.2. do 10.4.2017 bude prebiehať vo farnosti 
Radvaň evanjeliazačný kurz Objav Krista. Ide o 7 pravidelných 
stretnutí, ktoré budú prebiehať v kostole na Hôrke v čase od 18:45 
do 20:30 hod. Organizujú ho redemptoristi spolu s laikmi 
zo spoločenstva Shekinah.
Kurz je určený všetkým, ktorí si chcú vytvoriť alebo obnoviť osobný 
vzťah k Ježišovi Kristovi. Je otvorený pre všetky vekové kategórie. 
Súčasťou kurzu je aj celodenná duchovná obnova pre účastníkov, 
ktorá bude v sobotu 1.4.2017.
Každé stretnutie pozostáva zo spoločnej modlitby, prednášky, diskusie 
v skupinkách a občerstvenia.
Budeme sa venovať týmto témam: Aký je zmysel života? Prečo je Ježiš 
dôležitý? Čo nám chce Ježiš povedať? Prečo potrebujem Spasiteľa? Prečo 
je pre nás dôležité zmŕtvychvstanie? Nový život v Duchu: byť učeníkom 
v Katolíckej cirkvi; Veriť a niekam patriť: prečo potrebujem Cirkev?
Záujemcovia o účasť na kurze sa musia prihlásiť do 18.2.2017 
vyplnením PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA. Informácie a odkaz 
na prihlásenie sú na stránke: http://radvan.webnode.sk/.


