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Liturgický kalendár:
Pondelok
Utorok
Štvrtok
Sobota
Nedeľa

13.5.
14.5.
16.5.
18.5.
19.5.

Oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu

Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej
Sv. Mateja, apoštola
Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Sv. Jána I., pápeža a mučeníka

ľub. spomienka

5. NEDEĽA VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ

slávnosť

sviatok
spomienka

ľub. spomienka

POZOR!!! ZMENA ČASU!!!
V nedeľu 19.5.2019 bude o 9.00 hod.
vysielaná svätá omša do Slovenského rozhlasu.

Preto svätá omša o 9.30 nebude!
Hlavným celebrantom bude Dp. Martin Ďuračka, duchovný správca UPC Š. Moysesa.

Brožúra - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
V týždni je spomienka sv. Jána Nepomuckého. Pri tejto príležitosti sme pripravili brožúru o stave prvej
etapy opráv Kaplnky sv. Jána Nepomuckého na malej stanici. Bude dostupná za lavicami. Dobrovoľný
príspevok za túto publikáciu môžete dať do pokladničky.

Zbierka na Seminár
Dnes je diecézna zbierka na Seminár. Všetkým darcom už vopred úprimné Pán Boh zaplať! Tieto
ﬁnancie budú použité na uhradenie pobytu našich seminaristov v Kňazskom seminári v Nitre, kde
budú od septembra študovať a formovať sa pre kňazskú službu. Prosíme vás však aj o modlitby za
našich seminaristov.

Deň rodiny
Centrum pre rodinu pozýva priaznivcov rodiny na DEŇ RODINY, ktorý sa začne slávnostnou svätou
omšou v piatok 17.5. o 18.00 v katedrálnom chráme v Banskej Bystrici. Svätú omšu bude celebrovať o.
biskup Mons. Marián Chovanec v priamom prenose do rádia Lumen. V sobotu 18. mája pozývame
celé rodiny do Parku pod pamätníkom SNP, kde budú pripravené voľnočasové aktivity. Oslavu Dňa
rodiny zavŕšime v nedeľu 19. mája v rámci sv. omše vo farskom kostole sv. Michala Archanjela na
Fončorde o 11.00 hod. Viac informácií nájdete na nástenke.

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

