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Liturgický kalendár:
Pondelok

21.1.

Utorok

22.1.

Streda

23.1.

Štvrtok

24.1.

Piatok

25.1.

Sobota

26.1.

Nedeľa

27.1.

Sv. Agnesy, panny a mučenice
Sv. Vincenta, diakona amučeníka
- v Katedrále sviatok!
Sv. Jána Almužníka, biskupa
Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Obrátenie svätého Pavla, apoštola
Sv. Timoteja a Títa, biskupov
3. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

spomienka

ľub.spom.
spomienka
sviatok
spomienka

Birmovka
V našej farnosti plánujeme s prípravou a vyslúžením sviatosti
birmovania. Prihlásiť sa môže každý, kto je teraz v 9. ročníku
a starší.
Osobitne pozývame vás, starších, ktorí už možno žijete aj
v manželstve, ale zatiaľ ste túto sviatosť neprijali.
Táto sviatosť sa totiž vyžaduje k tomu, aby ste mohli byť krstnými,
či birmovnými rodičmi.
Prihlásiť sa treba osobne na farskom úrade do koca januára.
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Od 18. do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov.
Témou tohtoročného týždňa ekumenickej modlitby sú slová: Čo
žiada od nás Boh? (Micheáš 6, 6-8).
Pri tejto príležitosti Vás pozývame na spoločnú modlitbu
– Ekumenickú bohoslužbu kresťanských cirkví v Banskej Bystrici,
ktorá sa uskutoční dnes, 20. januára 2012 o 15.00 h. v Kostole
sv. Michala Archanjela na Fončorde.

Deň Katolíckej univerzity, Zbierka na KU
Budúca nedeľa (27. januára) je dňom Katolíckej univerzity
v Ružomberku.
Z tejto príležitosti bude večernú svätú omšu v Katedrále v priamom prenose Rádia LUMEN - slúžiť rektor univerzity,
prof. Tadeusz Zasępa.
V tento deň bude aj celoslovenská finančná zbierka na Katolícku
univerzitu.

!!! Prosba !!!
Z Domu pre núdznych na Tajovského ulici 1, prosia
o materiálnu pomoc.
Veľmi potrebujú v tomto zimnom období najmä
oblečenie a obuv pre mužov.

Život vo farnosti
Vaša pomoc
V uplynulom týždni ste prispeli na kvety: bohuznáma 105 Eur.
Úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvánky a ponuky

Pozvánka na Národnú púť do Ríma
Konferencia biskupov Slovenska pozýva veriacich na Národnú púť
do Ríma z príležitosti Roku sv. Cyrila a Metoda a Roku viery. Púť
sa uskutoční v dňoch 25. februára - 1. marca 2013.
Z Banskej Bystrice pôjde autobus, ak sa prihlási dostatok záujemcov.
Cena je 230 Eur. Autobus bude odchádzať zo železničnej stanice.
Prihlásiť sa môžete ešte v pondelok 21.1.2013 v predajni Rosa na
Lazovnej ulici. Bližšie informácie nájdete na nástenke a v predajni
Rosa.

Novoročný koncert
Farnosť Banská Bystrica - Fončorda pozýva na novoročný koncert,
ktorý bude v Kostole sv. Michala Archanjela v stredu, 23. januára
po sv. omši o 17.00 hod.
Účinkujú: Spevácka skupina folklórneho súboru Mladosť, Komorný
orchester Katedry hudobnej kultúry PF UMB, Ženský spevácky
zbor Mladosť a Miešaný spevácky zbor Mladosť.
Modlitby matiek
Modlitebná komunita matiek Útecha pozýva na modlitbové
trojdnie, ktoré sa uskutoční v Kostole Panny Márie Pomocnice
v Sásovej, v dňoch 25.-27. januára.
Program:
25.1. - piatok - 19.20 Pôst a odprosovanie za svoje hriechy
26.1. - sobota - 19.20 Odprosovanie za hrichy tých, ktorí ubližujú
nám a našim deťom
20
27.1. - nedeľa - 19. Chválime Pána za všetko, čo urobil v našich životoch

ROK
VIERY
Najbližšie stretnutie pri katechéze k Roku viery:
v nedeľu 10. februára o 8:50
5. katechéza 10. február 2013 – Viera priateľov (Lk 5,17-26)

nasledujúca, v poradí
6. katechéza 10. marec 2013 – Jozefova viera „bez dôkazov“ (Mk 6,1-6; Mk 15,23-32)
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