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Liturgický kalendár:
Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
Sv. Norberta, biskupa
NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI
Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi

Utorok

5.6.

Streda

6.6.

Štvrtok

7.6.

Sobota

9.6.

Nedeľa

10.6. 10. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

spomienka
ľub. spom.
slávnosť
ľub. spom.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný
sviatok, to znamená, že tento deň – nakoľko je pracovným dňom – podľa
možnosti svätíme ako nedeľu. Sväté omše budú o 7.00, 8.30 a večer o 18.00
hod.

Diakonské a kňazské svätenie
V piatok o 16.00 hod. bude vo farskom kostole Nanebovzatia Panny
Márie slávnostná svätá omša, počas ktorej otec kardinál Tomko vysvätí 5
nových diakonov.
V sobotu v tom istom kostole bude o 10.00 hod slávnostná svätá omša,
počas ktorej pán kardinál Tomko udelí kňazské svätenie 7 diakonom.
Pozývame vás na tieto slávnosti.
Upozorňujeme, že v sobotu svätá omša o 8.30 z dôvodu kňazskej vysviacky v Katedrále nebude.

Noc kostolov
V piatok 1. júna prebehla v Banskej Bystrici akcia „Noc kostolov“.
Ďakujem všetkým organizátorom a lektorom, ktorí pripravili pekný
program, ako aj všetkým, ktorí ste prišli podporiť túto akciu a dozvedeli
ste sa aj niečo nové o kostoloch, ktoré poznáte a navštevujete.

Pozvania a ponuky
Púť do Poľska
Farnosť Staré Hory pozýva do Sanktuária Božieho milosrdenstva
v Krakove a tiež do Sanktuária Matky Božej v Ludźimierzi v sobotu

16. júna 2012. Program púte zahŕňa svätú omšu v Bazilike Božieho
Milosrdenstva, návštevu Centra Jána Pavla II., prechádzku po Starom
Meste v Krakove a na spiatočnej ceste zastávku v Sanktuáriu Matky Božej
v Ludźimierzi.
Prihlásiť sa treba na Farskom úrade Staré Hory, tel. 048/419 92 04.

Štúdium na Univerzite tretieho veku
Teologický inštitút v Rímskokatolíckej Cyrilo-Metodskej bohosloveckej
fakulty UK pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne
otvára v akademickom roku 2012/2013 v rámci celoživotného vzdelávania
UTV všeobecný ročník, po skončení ktorého si budú môcť študenti
vybrať študijný odbor, v ktorom budú pokračovať v štúdiu ešte ďalšie dva
akademické roky.
Počas prvého roka môžu získať základný prehľad v predmetoch Filozofia,
Fundamentálna teológia, Biblické vedy, Cirkevné dejiny, Liturgika,
Morálna teológia, Kánonické právo a Kresťanská archeológia.
V druhom a treťom roku to budú študijné odbory: Biblia, Sakrálne
umenie, Kánonické právo, Antropologická katechéza, Kresťanská etika.
Termín podania prihlášky je do 31.8.2012. Formulár prihlášky náidete
na www.xaver.sk alebo na študijnom oddelení v Kňazskom seminári
v Badíne. Podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské vzdelanie s
maturitou. Ročný poplatok je 57 Eur (dôchodcovia - aj pracujúci, invalidi)
a 67 Eur (pracujúci).

Život vo farnosti
Sviatostný život
Do rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu začlenila 27. mája 2012 Sára
Župníková.
Sviatosť manželstva si vyslúžili Guido Volino a Zuzana Zadrošová.

Vaše dary a príspevky
V uplynulom týždni ste finančne prispeli na kvety: novomanželia
Volinovci 200 Eur na kostol: novomanželia Volinovci 50 Eur.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!
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