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Liturgický kalendár:
Pondelok

30.6.

Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme

Ľub. spom.

Streda

2.7.

Návšteva Panny Márie

Sviatok

Štvrtok

3.7.

Sv. Tomáša, apoštola

Sviatok

Piatok

4.7.

Sv. Alžbety Portugalskej

Ľub. spom

Sobota

5.7.

SV. CYRILA A METODA,
SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Slávnosť

Nedeľa

6.7.

14. Nedeľa v Cezročnom období

Zbierka „Halier sv. Petra“
Dnes je pravidelná zbierka „Halier sv. Petra“, ktorou veriaci celej Cirkvi
podporujú aktivity Svätého Otca. Z takýchto zbierok boli napr. v čase
totality hradené liturgické knihy, ktoré sme dostali v slovenčine ako dar
pápeža Pavla VI. Také veci treba vedieť, aby sme si nemysleli, že ktovie
kam a načo tie peniaze idú.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

Spovedná služba počas prázdnin
V mesiacoch júl – august bude pokračovať spovedná služba počas
pracovných dní, ale v zmenenom čase a to od 10.00 hod. do 14.00 hod.
V prvopiatkový týždeň do 15.00 hod.

Prvý piatok a Fatimská sobota
V týždni je prvý piatok a sobota mesiaca. Prvopiatková pobožnosť bude
v závere ranných svätých omší a večer o 17.30.
Na Starých Horách začne Program Fatimskej soboty modlitbou ruženca
o 10.00 hod. a po ruženci bude svätá omša. Všetkých srdečne pozývame.

Upratovanie kostola
Vo štvrtok po večernej sv. omši bude upratovanie kostola. O pomoc
prosíme dobrovoľníkov.

Ponúkame:
Nové knihy
Biskupský úrad v Banskej Bystrici vydal 4. časť v sérii pamätí pod názvom
„Z klauzúry do vyhnanstva“. Kniha, v ktorej je veľké množstvo fotografií
a kópií rôznych dokumentov, hovorí o rehoľníkoch a rehoľníčkach
banskobystrickej diecézy, perzekvovaných totalitným režimom. Cena
knihy je 300,-Sk.
Stále máme v ponuke modlitebnú knihu pre chorých „Pane, ponáhľaj sa
mi pomáhať“ a tretiu časť katechéz pod názvom „Nemusíš byť sám“.
Obidve brožúry sú po 50,- Sk/ks.
Knihy a brožúry si môžete zakúpiť v sakristii alebo na fare.

Cyrilometodská diecézna púť
V dňoch 3.-6. júla 2008 bude vo farnosti Selce prebiehať tradičná
Cyrilometodskádiecézna púť v Selciach.
Slávnostnú sv. omšu v deň slávnosti, teda v sobotu 5. júla 2008
bude o 10.30 celebrovať Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický
diecézny biskup. Podrobný program nájdete na zadnej strane tohto
infolistu.

Súťažné leto s Katolíckymi novinami
Redakcia Katolíckych novín ponúka v aktuálnom čísle podmienky
letnej súťaže, do ktorej pozýva zapojiť sa všetky vekové kategórie:
deti, mladých i dospelých.
Pravidlá súťaže nájdete aj na www.katnoviny.sk

Svätci týždňa
Sv. Peter (1.stor.)
Peter, vlastným menom Šimon, pochádzal z galilejského mestečka
Betsaida. Bol rybárom. V čase, keď sa stal Ježišovým učeníkom, už zrejme
jeho žena nežila, nakoľko evanjeliá spomínajú iba jeho testinú. Šimona
priviedol k Ježišovi jeho brat Andrej. Veľmi silno na Šimona zapôsobil
zázračný rybolov, kedy Ježišovi povedal: „Pane odíď odo mňa, lebo som
človek hriešny.“ Ježiš to vedel, no predsa ho povolal do svojej služby, ba
dal mu v Cirkvi tú najdôležitejšiu úlohu: „Ty si Skala, na ktorej postavím
svoju Cirkev ... Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva ...“ Petrova
ľudská slabosť spôsobila, že v kritickej situácii svojho Majstra zaprel, no
neskôr u neho víťazila láska k Ježišovi nad akýmkoľvek strachom a bol
oporou celej Cirkvi. Pre svoju vieru zomrel ukrižovaný dolu hlavou
v Ríme za cisára Nera roku 64.

Sv. Pavol (1.stor.)
Pavol, vlastným menom Šavol, spočiatku prenasledoval kresťanov, no po
svojom obrátení na ceste do Damasku sa stal z neho horlivý hlásateľ
evanjelia. Vykonal tri veľké misijné cesty, napísal 13 listov. Jeden sa
nezachoval, ostatné sú súčasťou Nového zákona. V jeho listoch sa
objavujú dôležité teologické témy a povzbudenia. Jeho ustavičná práca
pre evanjelium mu zaslúžila prímenie „apoštol národov“. Zomrel v Ríme
roku 67 sťatý mečom pre svoju vieru a lásku ku Kristovi.

