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19. – 25.9.2011
Liturgický kalendár:
Pondelok

19.9.

Sv. Januára, biskupa a mučeníka

Ľub. spom.

Utorok

20.9.

Sv. Andreja Kim Taegona, kňaza, a sv. Pavla
Chong Hasanga a spoločníkov, mučeníkov

Spomienka

Streda

21.9.

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

Sviatok

Štvrtok

22.9.

Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka

Spomienka

Piatok

23.9.

Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza

Ľub. spom.

Sobota

24.9.

Výročie posviacky katedrálneho chrámu
v Banskej Bystrici

slávnosť

Nedeľa

25.9.

26. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Rekolekcie kňazov
V stredu, 21. septembra 2011 sa budú konať diecézne rekolekcie
kňazov.
Preto sv. omša o 8.30 nebude!!! Úmysel, ktorý je nahlásený na túto
sv. omšu, bude odslúžený na kňazských rekolekciách.

SPOVEDANIE V STREDU, 21.9.2011
Počas kňazských rekolekcií spovedná služba nebude!
Pátri karmelitáni začnú spovedať až popoludní, po skončení
rekolekcií.

Slávnosť v Katedrále
V sobotu, 24.septembra máme v Katedrále slávnosť Výročia
posviacky chrámu.
Slávnostné sväté omše budú dopoludnia, večerná sv. omša bude už
z nasledujúcej nedele.

Sväté omše v UPC
V stredu, 21. septembra začnú pravidelne bývať sv. omše podľa
rozpisu v Univerzitnom pastoračnom centre Š. Moysesa biskupa,
v Banskej Bystrici, na Tajovského ul.

Veni Sancte v Kňazskom seminári
Vo štvrtok, 22. septembra o 9.30 hod. začne spevom Veni Sancte
(vzývanie Ducha Svätého) slávnostná svätá omša na otvorenie
nového akademického roka v Kňazskom seminári sv. Františka
Xaverského v Badíne.

Zbierka „Boj proti hladu“
Budúcu nedeľu (25.9.) budú sestry vincentky – Dcéry kresťanskej
lásky po všetkých sv. omšiach v Katedrále konať zbierku „Boj proti
hladu“ na pomoc biednym na Haiti a v Hondurase.

ŽIVOT VO FARNOSTI
 Do rodiny Božích detí sa 15.9. sviatosťou krstu začlenil Ján
Solivaj.
 Sviatosť manželstva si vyslúžili: 3.9. Martin Šušota a Jana
Nováková, 10.9. Ján Hajabač a Mária Hudecová.
 V nádeji na vzkriesenie sme do Domu Otca vyprevadili Máriu
Stenovú (79r.).
 V uplynulom období darovali na kostol a kvety: Novomanželia
Šušotovci 70 €, Hajabačovci 70 €, na kostol z pohrebu M.Stenovej
40 €, M.Presperín 30 €.
Za všetky finančné dary, ako aj za kvety, ktoré ste počas leta
nosievali na výzdobu nášho chrámu, vyslovujeme úprimné Pán
Boh zaplať.

Prosba o materiálnu pomoc pre núdznych
Prichádza zimné obdobie a s ním väčšie problémy pre tých,
ktorí sú medzi nami bez domova. Iste máte osobné skúsenosti
a aj Vás mnohokrát zastavili núdzni ľudia s prosbou o peniaze
alebo potraviny. Mnohí ste sa však sklamali, keď ste prišli
na to, že ste vlastne prispeli na alkohol. Vaša pomoc tak nekončí
vždy, ale stáva sa to často. Preto sa na Vás obraciame v mene
kresťanskej lásky, ale aj v mene tých, ktorým úprimne tento
problém leží na srdci, s prosbou o pomoc.
Dom pre núdznych v Banskej Bystrici na Tajovského ulici
poskytuje týmto ľuďom denne možnosť teplej polievky
s chlebom a tiež olovrantu.
Na zimné obdobie sa však potrebuje pripraviť väčšou
zásobou potravín s dlhšou dobou trvanlivosti. Ide najmä
o potraviny charakteru: suché strukoviny (fazuľa, hrach,
šošovica), mäsové konzervy, paštéty, olej, cukor, trvanlivé
mlieko, čaje, zaváraniny akéhokoľvek druhu, zemiaky a zeleninu
na zimné uskladnenie alebo iné skladovateľné potraviny.
Z oblečenia najmä vetrovky, mikiny, rukavice, čiapky, šále,
ponožky, obuv. Prosíme, nenoste nám dlhé vlnené kabáty – sú
ťažko využiteľné v ich podmienkach.
Vašu pomoc môžete doručiť kedykoľvek priamo do Domu
pre núdznych, ale aj na farský úrad Banská Bystrica – Katedrála.
Zároveň Vás prosíme: nebojte sa denne odporučiť tých, ktorí
od Vás pomoc pýtajú, na zariadenie Domu pre núdznych – je
situovaný blízko centra mesta a tak tí, ktorí nemajú

zamestnanie, majú dosť času aj možností prísť si sem poprosiť
o pomoc. A aj keď sa tu v ten-ktorý deň minie teplá strava,
zamestnanci sa vždy posnažia dať aspoň niečo na zjedenie.
V prípade, že by ste chceli prispieť finančne, dá sa tak urobiť
v pokladničkách
(Chlieb
pre
núdznych),
zriadených
v banskobystrických kostoloch na tento účel, ale aj priamo
na č. účtu Domu pre núdznych 1947798857/0200. V tomto
prípade môžete mať istotu, že Váš dar je použitý práve na tento
cieľ.
Nech Pán odmení štedrosť Vášho srdca a nech Vás odmení
a požehná.
V spolupráci Farnosť BB – Katedrála sv. Františka
Xaverského a Dom pre núdznych.
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