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Liturgický kalendár:
Nedeľa 4.3. 3. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ

Zbierka na Charitu
Minulú nedeľu bola celoslovenská zbierka na Charitu. V našej 
farnosti sa vyzbieralo 705 eur. Za vaše dary vyslovujeme úprimné 
Pán Boh zaplať.

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

Pozvanie
Krížové cesty na Kalvárii
Bosí karmelitáni pozývajú na tradičné krížové cesty na urpínskej 
kalvárii. Budú sa konať každú pôstnu nedeľu o 14.30. Hneď po krížovej 
ceste - okolo 15.30 - bude nedeľná svätá omša. Viac podrobností na 
plagáte.

Pozvanie
Prosíme vás o pomoc zapojiť sa do bezplatného hlasovania, ktoré 
končí dnes (25. februára 2018) o polnoci. Máme možnosť (podobne 
ako pred 2 rokmi Čerínu) pomôcť k získaniu = nancií na opravu 
organa v Španej Doline. Kto by potreboval technicky pomôcť 
s hlasovaním, stačí keď si donesie mobil a radi pomôžeme v sakristii 
alebo pod chórom po svätej omši.
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Výročné stretnutie SSV
Miestna skupina SSV v Banskej Bystrici pozýva členov a priaznivcov 
na Výročné stretnutie, ktoré sa bude konať v nedeľu 25. februára 
2018 o 15.00 hod. v Misijnom dome na Skuteckého ulici.

Život farnosti
Sviatostný život
Do rodiny božích detí sa sviatosťou krstu 24. februára 2018 začlenil 
Dávid Hudec.
Do domu nebeského Otca sme 21. februára 2018 vyprevadili 
p. Elenu Gregorovú, r. Bartkovú (98 r.).

Obetovali ste
Na kvety: bohuznáma 5 eur.
Na kostol: bohuznáma rodina 25 eur, bohuznámy 20 eur, z krstu 
Dávida Hudeca 100 eur.

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

Kto by chcel prispieť priamo na farský účet, môže tak urobiť na 
IBAN: SK48 0900 0000 0004 3364 8697.


