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Liturgický kalendár:
Sobota 17.3. Sv. Patrika, biskupa ľub. spom.

Nedeľa 18.3. 5. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ

POZOR!!!  ZMENA ČASU!!!
V nedeľu 18. marca 2018 bude o 9.00 hod. 

vysielaná svätá omša do Slovenského rozhlasu.

Preto svätá omša o 9.30 nebude!
Hlavným celebrantom bude Mons. Branislav Koppal, generálny vikár.

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. 
Budúcu nedeľu 18. marca 2018 vedie pobožnosť krížovej cesty 
o. biskup Marián Chovanec spolu s našou farnosťou BB-Katedrála. 
Už dopredu vás všetkých pozývame.

Celoslovenská zbierka
Budúcu nedeľu, 18.3.2018 sa uskutoční celoslovenská zbierka na 
pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. 
Všetkým darcom už dopredu vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
O týždeň neskôr, na Kvetnú nedeľu, bude zas tradičná zbierka na 
prácu s mládežou v diecéze.
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Oznam ZŠsMŠ Š. Moysesa
Základná škola s Materskou školou Štefana Moysesa pozýva rodičov 
budúcich prvákov na Deň otvorených dverí 15. marca 2018 od 8.30 
hod. 
Následne Zápis do 1. ročníka bude 5. apríla 2018 od 14.30 do 18.00 
hod. v budove cirkevnej Základnej školy a Zápis do Materskej 
školy 27. marca 2018 od 14.00 do 17.00 hod. v Materskej škole na 
Belvederi.

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

Život farnosti
Obetovali ste
Na kvety: bohuznámy 20 eur, bohuznáma rodina na veľkonočnú 
výzdobu 50 eur.
Na kostol: bohuznáma 10 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.


