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Liturgický kalendár:
Sobota

21.4.

Nedeľa

22.4.

Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi
4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

ľub. spomienka

Týždeň modlitieb za duchovné povolania
Začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania. My sa modlievame
v závere svätých omší za kňazské, no v tomto týždni môžeme prosiť
aj za rehoľné povolania a za tých, ktorí chcú svoj život dať Pánu
Bohu v službe Cirkvi a blížnym a pritom zostať vo svete ako laici.
Každá forma je v Cirkvi dôležitá a my sa môžeme modliť aby aj
z našich rodín Pán Boh povolal svojich blízkych spolupracovníkov.

Zbierka na Kňazský seminár
Budúcu nedeľu bude diecézna zbieka na Kňazský seminár v Badíne.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

Štúdium teológie
Tí, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a chcú veľkodušne odpovedať na
tento Boží hlas, môžu sa prihlásia do kňazského seminára a na štúdium
teológie v Badíne do konca apríla.
Pre nás ostatných je toto obdobie zosilneným pozvaním modliť sa za
nové duchovné, najmä kňazské povolania aj z našej farnosti a nášho
mesta.

Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude v novom poriadku
bývať v stredu, po večernej svätej omši.

Život farnosti
Sviatostný život
Sviatosť manželstva si 7. apríla 2018 vyslúžili Jozef Mojžiš a Lucia Psotná.
Obetovali ste
Na kvety: bohuznáma 10 eur, novomanželia Mojžišovci 70 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.

Pozvánky
Pozvánka na absolventský koncert
Budúcu nedeľu 22.4.2018 vás po večernej svätej omši o 19.00 hod.
pozývame na absolventský koncert p. Simandla, v prevedení zbor a
organ.
Pozvánky miestnej skupiny SSV
Miestna skupina SSV pozýva členov a priaznivcov:
- dňa 23. apríla 2018 (pondelok) o 18.00 hod. na svätú omšu za členov
SSV a ich rodiny do farského kostola v Radvani;
- dňa 5. mája 2018 (sobota) na 14. rozhlasovú púť Rádia LUMEN
do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove.
Bližšie informácie o týchto aktivitách nájdete na výveske a
na webovej stránke farnosti.

Duchovné obnovy
v banskobystrickej diecéze
pod záštitou diecézneho biskupa

r. 2018
(Penzión Zornička, Donovaly)

My sme uverili v lásku
(podľa enc. pápeža Benedikta XVI. Deus caritas est)
sprevádza: ThDr. Marián Bublinec, PhD.

28. 6. – 1. 7.

Verím v život večný
(podľa enc. pápeža Benedikta XVI. Spe salvi)
13. 9. – 16. 9.

sprevádza: ThDr. Marián Bublinec, PhD.

Prihlásiť sa môžete telefonicky - 048/472 08 01
alebo e-mailom: sekretar.bb@rcc.sk
Kontaktná osoba: Vladimíra Turčanová
Poplatok: 25 Eur/osobu/deň
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