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Liturgický kalendár: 

 
 
 

Rekolekcie kňazov 
V pondelok, 10. októbra sa konajú rekolekcie kňazov po dekanátoch. 
Kňazi nášho dekanátu Katedrála sa stretnú na svätej omši v Katedrále 
o 9.00 hod. Preto sv. omša o 8.30 v pondelok nebude. 
 

Oznam SMH 
Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4 v Banskej Bystrici Vás pozýva 
v deň slávenia Misijnej nedele na misijný a kultúrny program dňa 
23.10.2011 o 15,30 h do Misijného domu. Hosťom je misionár, ktorý 
pôsobil v Sudáne. Tešíme sa na Vás. 
 

Prosíme zatvárať dvere 
Prosíme vás v súvise s ochladením, ktoré už prišlo, aby ste zatvárali 
za sebou vchodové dvere. Čím viac si udržíme teplo, tým neskôr bude 
treba začať kúriť a ušetríme tak na iné, potrebnejšie veci. 
 
 
 
 
 
 

ŽŽIIVVOOTT  VVOO  FFAARRNNOOSSTTII  
� Sviatosť manželstva si 1.10. vyslúžili: Jakub Hlásny a Petra 

Brčková. 
� V minulom týždni darovali na kostol novomanželia Hlásni 40 €. 

Za všetky finančné dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. 
 
 

Piatok 14. 10. Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka Ľub. spom. 

Sobota 15. 10. Sv. Terézie z Avily, panny a učiteľky Cirkvi Spomienka 

Nedeľa 16.10. 29. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“  
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Úprimné Pán Boh zaplať aj všetkým vám, ktorí ste už 
prispeli potravinami a finančne v zbierke pre núdznych. 
Z týchto potravín sa už od pondelka, 3.10. začínali variť 
polievky pre núdznych, ktorí vám touto cestou úprimne 
ďakujú. 

 
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 
 

 
 
 

 
 


