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Liturgický kalendár:

Slávnosť Zvestovania Pána
V pondelok je slávnosť Zvestovania Pána. Sväté omše budú ako vo 
všedný deň: o 7.00, 8.30 a 18.00 hod.

Zmena času
Budúci víkend zo soboty na nedeľu sa o 02. hodine SEČ posúvajú 
hodiny na 03. hodinu letného času. 

Biblická olympiáda
S radosťou, aj hrdosťou oznamujjeme, že v Biblickej olympiáde sa 
školy našej farnosti umiestnili nasledovne: v kategórii ZŠ - 1. miesto 
KGŠM a 2. miesto ZŠ Golianova; v kategórii SŠ - 1. miesto KGŠM. 
Nech tieto úspechy našich žiakov a študentov povzbudia aj ďalších 
zapojiť sa do biblickej olympiády a nás dospelých nech to povzbudí 
k živému vzťahu k Božiemu slovu.

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

Oznam BÚ o badínskom seminári
Drahí veriaci – bratia a sestry! 
Vzhľadom na nízky počet našich seminaristov a znižujúce sa 
fi nančné dotácie z univerzity, budú naši badínski seminaristi od 
akademického r. 2019/2020 študovať a formovať sa na kňazskú 
vysviacku v kňazskom seminári v Nitre.  
Do r. 2002 bola prevádzka nášho kňazského seminára plne 
fi nancovaná zo štátneho rozpočtu. Ale po zákonnej úprave 
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fi nancovania seminárov v r. 2002 a 2007 muselo už aj biskupstvo 
dotovať prevádzku seminára. V súčasnosti je mesačný príspevok 
biskupstva na chod seminára takmer 20.000,- € mesačne. 
Súčasný počet seminaristov v Badíne je len 23 a stále klesá (pritom 
badínsky seminár je projektovaný pre 120 seminaristov). Počas 
návštevy slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme 
(r. 2015) viaceré rímske kongregácie odporúčali biskupom zlučovať 
„malé“ semináre. V málo početných seminároch chýba totiž 
konkurenčné akademické prostredie, čím klesá kvalita vzdelávania 
aj duchovnej formácie, a prevádzkovanie „malých“ seminárov je 
značne neefektívne.
Drahí bratia a sestry! Ďakujeme z úprimného srdca všetkým vám, 
ktorí ste náš seminár obetavo stavali a podporovali, lebo toto dielo 
prináša veľké Božie požehnanie pre celé biskupstvo. 
Budovu seminára v Badíne si zachováme a budeme ju využívať 
najmä na duchovné účely, kde budete môcť prichádzať aj vy.
Zároveň vás úprimne prosíme o modlitby a podporu našich 
seminaristov aj naďalej, aby sme mali dostatok seminaristov aj 
novokňazov. Takto prechovávame istú nádej, že ak budú počty 
našich seminaristov dostatočne vysoké, náš seminár nimi opäť ožije.

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

Život farnosti
Obetovali ste
Na kostol: bohuznáma 100 eur, bohuznáme sestry 100 eur.

Nech vám dobrý Pán Boh odmení všetky vaše dary, obety a 
modlitby!



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 v dňoch 29.3. - 31.3.2019. 
Program:
29.3.2019 - piatok - 17.50 Krížová cesta
30.3.2019 - sobota - 19.20 Odprosovanie za hriechy tých, ktorí 
    ubližujú nám a našim deťom
31.3.2019 - nedeľa - 19.20 Chválime Pána za všetko, čo urobil 
    v našich životoch

Duchovné cvičenia pre laikov
Naša diecéza ponúka duchovné cvičenia pre laikov - 4 termíny. 
Ponuku nájdete na výveske.

ZŠŠM - Deň otvorených dverí
Základná škola Štefana Moysesa pozýva rodičov budúcich prvákov 
na zápis do 1. ročníka 2. apríla 2019 v čase 13.30 - 18.00 hod.
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