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Sviatok obetovania Pána

V sobotu je sviatok Obetovania Pána. Požehnanie sviec s procesiou 
bude počas svätej omše o 8.30 hod.
Počas fatimského programu na Starých Horách sa diecézny biskup 
stretne s rehoľníkmi, ktorí si obnovia svoje sľuby. Slávnostná svätá 
omša s požehnaním sviec bude v Bazilike Navštívenia Panny Márie 
o 10.30 hod.

Prvý piatok

V týždni je aj prvý piatok mesiaca. Pobožnosť ráno bude v závere 
svätých omší a večer na ukončenie adorácie.

Birmovka

V našej farnosti plánujeme  s prípravou a vyslúžením sviatosti bir-
movania. Prihlásiť sa môže každý, kto je teraz v 9. ročníku a starší. 
Osobitne pozývame vás, starších, ktorí už možno žijete aj v man-
želstve, ale zatiaľ ste túto sviatosť neprijali. Táto sviatosť sa totiž 
vyžaduje k tomu, aby ste mohli byť krstnými, či birmovnými rodič-
mi. Prihlásiť sa treba osobne na farskom úrade. Príležitosť na to je 
do koca týždňa.

Deň Katolíckej univerzity, Zbierka na KU

Dnešná nedeľa je dňom Katolíckej univerzity v Ružomberku. 
V tento deň je aj 7 nančná zbierka na Katolícku univerzitu. Za vaše 
dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Liturgický kalendár:

Pondelok 28.1.
Sv. Tomáška Akvinského, kňaza a učiteľa 
Cirkvi

spomienka

Štvrtok 31.1. Sv. Jána Boska, kňaza spomienka

Sobota 2.2. Obetovanie Pána sviatok

Nedeľa 3.2. 4. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“



!!! 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 Katedrálny infolist: bohuznáma 
5 Eur, bohuznáma 5 Eur, na kostol: bohuznáma 10 Eur, na kvety: 
bohuznáma 5 Eur. 
Úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvánky a ponuky
Fatimská sobota - Sviatok obetovania Pána
Počas fatimského programu na Starých Horách sa diecézny biskup 
stretne s rehoľníkmi, ktorí si obnovia svoje sľuby. Slávnostná svätá omša 
s požehnaním sviec bude v Bazilike Navštívenia Panny Márie o 10.30 
hod.
Program dopoludnia je nasledovný:
8.00             Sv. omša (o. Emil Gallo, MIC, dekan Krupina)
9.00 - 9.25         Adorácia zameraná na zasvätený život (mládež Krupina)
9.30 - 9.50         Úvaha o zasvätenom živote (o. František Honíšek, CM) 
10.00 -10.30     Ruženec (zamyslenia  pripravia rehoľné sestry z Badína)
10.30                Sv. omša (Mons. Marián Chovanec, banskobystrický biskup)

Zápis detí do 1. ročníka
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa v Banskej Bystrici 



oznamuje, že zápis do prvého ročníka školského roka 2013/2014 sa 
uskutoční 4. a 5. februára 2013 od 14.00 do 17.00 hod. v budove školy, 
Námestie Štefana Moysesa 23.

Duchovné cvičenia pre laikov
Biskupstvo Banská Bystrica a Diecézny katechetický úrad pozývajú 
veriacich laikov do Školy viery.
Duchovné cvičenia a obnovy sú ladené tematicky, takže každý si môže 
nájsť tému, ktorá je mu blízka. Podrobný rozpis tém je na zadnej strane 
Katedrálneho infolistu.
Pripájame niekoľko organizačných informácií k duchovným cvičeniam 
v rámci Školy viery.

Začiatok DC ( v deň nástupu) : 
do 17.00 hod. ubytovanie na recepcii penziónu Zornička
18.00 hod. večera
19.30 hod. úvodná prednáška

Záver DC:

12.00 hod.  obed

Úhrada poplatku: poplatok 75,- EUR zahŕňa ubytovanie v jednoposteľovej 
izbe s plnou penziou a účastník ho hradí priamo na recepcii penziónu.

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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