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Liturgický kalendár:
Utorok

4. 10.

Sv. Františka Assiského

Spomienka

Štvrtok

6. 10.

Sv. Bruna, kňaza

Ľub. spom.

Piatok

7. 10.

Ružencovej prebl. Panny Márie

Spomienka

Nedeľa

9.10.

27. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Relikvie sv. Cyrila
Od 1. októbra do 30. novembra bude v našej diecéze putovať
relikvia sv. Cyrila.

Harmonogram putovania relikvie sv. Cyrila
v Banskej Bystrici
30.9. (piatok) – 17.45 – slávnostné prenesenie relikvie z Biskupského
úradu do Katedrály
– po úvodnom privítaní slávnostná svätá omša
(hl. celebrant Mons. T. Galis)
– po sv. omši Katedrála otvorená do 20.00
1.10. (sobota) – dopoludnia – Relikvia sv. Cyrila na Fatimskej sobote
na Starých Horách
popoludní – Relikvia sv. Cyrila vo farskom kostole
Narodenia P. Márie v Radvani
2.10. (nedeľa) – do 17.00 – Relikvia sv. Cyrila vo farskom kostole
sv. Michala na Fončorde
od 17.30 – Relikvia sv. Cyrila v Katedrále
18.00 – Slávnostná svätá omša s príležitostnou
homíliou o sv. Cyrilovi
– po sv. omši Katedrála otvorená do 20.00

3. 10. (pondelok) – do 16.15 – Relikvia sv. Cyrila v Katedrále
16.15 – sprievod s relikviou z Katedrály
do farského kostola Nanebovzatia Panny
Márie v Banskej Bystrici - mesto
16.30 – Slávnostná sv. omša s príležitostnou
homíliou o sv. Cyrilovi
– Po sv. omši kostol otvorený do 19.00h.
4.10. (utorok) – od 9.00 do 17.15. – Relikvia sv. Cyrila vo farskom
kostole Nanebovzatia Panny Márie
k súkromnému ucteniu
18.00 – Relikvia v kostole Ducha sv.
v Podlaviciach, slávnostná sv. omša
– Po sv. omši kostol otvorený do 24.00.
5.10. (streda) – od 8.00 do 16.00 – Relikvia sv. Cyrila vo farskom
kostole Ducha Svätého v Podlaviciach
k súkromnému ucteniu
16.30 – Relikvia v kostole Panny Márie
Pomocnice kresťanov v Banskej Bystrici
- Sásovej – saleziáni
18.30 – slávnostná sv. omša
6.10. (štvrtok) – od 8.00 do 15.30 – Relikvia v kostole Panny Márie
Pomocnice kresťanov v Banskej Bystrici
- Sásovej – saleziáni k súkromnému
ucteniu
16.00 – Kostol sv. Antona a Pavla pustovníkov
Banská Bystrici - Stará Sásová
– Slávnostná sv. omša.
19.00 – Relikvia vrátená do farského kostola
Nanebovzatia Panny Márie – Banská
Bystrica - mesto
od 19.00h. do 20.00 – vo farskom kostole Nanebovzatia
Panny Márie Banská Bystrica - mesto,
úcta relikvie birmovancami a mládežou

7.10. (piatok) – od 9.00 – Relikvia sv. Cyrila vo farskom kostole
Nanebovzatia Panny Márie v Banskej
Bystrici - mesto k súkromnej úcte.
od 10.00 do 11.00 v kostole Nanebovzatia Panny
Márie v B. Bystrici - mesto
pobožnosť – úcta relikvie žiakmi
Základnej cirkevnej školy.
16.00 – Záverečná pobožnosť k sv. Cyrilovi
– odovzdanie Relikvie sv. Cyrila
do dekanátu Slovenská Ľupča.

Prvý piatok
V týždni je prvý piatok v mesiaci. Prvopiatková pobožnosť bude
v závere ranných svätých omší a večer na ukončenie adorácie.

ŽIVOT VO FARNOSTI
 Sviatosťou krstu sa do rodiny Božích detí 25.9. začlenila Natália
Sojaková.
 Sviatosť manželstva si 24.9. vyslúžili: Martin Kováč a Lenka
Krivulčíková.
 V uplynulom období darovali na kostol a kvety: Novomanželia
Kováčovci 170 €; na kostol z krstu Natálie Sojakovej 20 €.
Za všetky finančné dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Úprimné Pán Boh zaplať aj všetkým vám, ktorí ste už
prispeli potravinami v zbierke pre núdznych.
Z týchto potravín sa už od pondelka, 3.10. začínajú variť
polievky pre núdznych.

Oznam pátrov Redemptoristov
Drahý mladý muž,
Jeseň 2011
Povolanie - nie je skúška, či počujeme hlas Boha.
Povolanie - nie je zamestnanie, ktorému sa venujeme z času na čas.
Povolanie - nie je biznis, z ktorého budeme čosi mať, ak to bude pre nás
výhodné.
Povolanie - nie je kríž, pred ktorým človek uteká.
Povolanie - je, keď nás Boh volá po mene.
Povolanie - je, keď nás Boh potrebuje, aby sa jeho evanjelium cez nás
šírilo po svete.
Povolanie - je, keď žijeme a pracujeme s ľuďmi, ktorí potrebujú počuť
hlas Boha.
Povolanie - je život v spoločenstve rovnako povolaných ľudí, ktorí tvoria
jednu rodinu.
Povolanie redemptoristu - už si niekedy rozmýšľal o tom, či aj ty máš
povolanie byť misionárom, na ktorého čaká svet, aby si
ukazoval na Boha a hovoril o ňom? Ak počuješ jemný hlas
Boha, ktorý k Tebe hovorí, príď medzi nás na stretnutie,
ktoré sa uskutoční v Podolínci od 3. – 5. januára 2012.
Tešíme sa na Teba.
Redemptoristi
Prihlásiť sa môžeš do 15. decembra 2011 na e-mailovej adrese P. Jozef
Novák novakpepo@gmail.com, alebo na telefónnom čísle 0904 738 443.
Oznam môžete vivieť aj na: http://www.cssr.sk/?show=755&detail=629

_________________________________________

Vydáva RKC, Farnosť B. Bystrica-Katedrála pre vlastnú potrebu. Povolenie BÚ 2545/1/2010.

