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Liturgický kalendár:

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie
V stredu je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný 
sviatok. To znamená, že tento deň by sme mali svätiť ako nedeľu - 
zúčastniť sa svätej omše a nevykonávať ťažké práce.
Vo farnosti Banská Bystrica - Mesto je to aj titul farského kostola, 
kde bude možné v tento deň získať úplné odpustky nábožnou 
návštevou kostola, kde sa treba pomodliť Otčenáš a Verím 

v Boha. K tomu treba pridať aj splnenie základných podmienok (byť 
v milosti posväcujúcej po sv. spovedi, prijať sv. prijímanie a pomodliť 
sa na úmysel Svätého Otca).

Stretnutie seniorov
Združenie kresťanských seniorov pozýva svojich členov na stretnutie 
z príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie v utorok 14.8.2012 
o 14.30 v Diecéznom centre Jána Pavla II. 

Upozornenie
V nedeľu 19. augusta bude z Katedrály vysielaná svätá omša 
do Slovenského rozhlasu a to o 9.00 hodine, namiesto o 9.30 hod. 
Preto vás prosíme prísť včas. Ak by sa niekto pomýlil a prišiel 

Pondelok 13,.8.
Sv. Ponciána, pápeža, a sv. Hypolita, kňaza, 
mučeníkov

ľub. spo-
mienka

Utorok 14.8.
Sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a 
mučeníka

spomienka

Streda 15.8. NANEBOVZATIE PREBL. PANNY MÁRIE slávnosť

Štvrtok 16.8. Sv. Štefana Uhorského ľub. spo-
mienka

Nedeľa 19.8. 20. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
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by na pol desiatu, tak aby mal platnú nedeľnú svätú omšu, 
môže ísť do „Slovenského“ kostola, kde začína svätá omša
 o 9.45 hod.

Život vo farnosti

Sviatostný život
Do Rodiny Božích detí sa 4. augusta 2012 sviatosťou krstu začlenil 
Lukáš Hampek.
Sviatosť manželstva si vyslúžili Marek Kollár a Silvia Pavlová.

Vaše dary a príspevky
V uplynulom týždni ste R nančne prispeli na kostol: bohuznáma 15 
Eur, z krstu Lukáša Hampeka 20 Eur; 
na kvety: bohuznáma 20 Eur, bohuznáma 10 Eur, novomanželia 
Chomjakovci 50 Eur, bohuznáma 20 Eur, bohuznáma 10 Eur, 
bohuznáma 5 Eur, novomanželia Kollárovci 70 Eur, .
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!


