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Liturgický kalendár:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Nedeľa

Sv. Marty
Sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi
30.7.
Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice
31.7. Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
Sv. Alfonza Márie de’ Ligouri, biskupa a
1 .8.
učiteľa Cirkvi
Sv. Euzébia Vercellského, biskupa
2.8.
Sv. Petra Juliána Eymard, kňaza
4.8. 18. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
29.7.

spomienka
ľub. spomienka
spomienka
spomienka
ľub. spomienka

Prvý piatok a sobota v mesiaci
V týždni bude prvý piatok a prvá sobota v mesiaci.
Prvopiatková pobožnosť bude ráno v závere sv. omší a večer
na ukončenie adorácie.
V sobotu vás pozývame na fatimský program na Staré Hory.

Porciunkula
Dňa 2. augusta možno vo farských a katedrálnych kostoloch získať
úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie
odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otčenáš
a Verím v Boha. Okrem toho treba splniť aj tri základné podmienky:
byť v milosti posväcujúcej (po sv. spovedi), prijať sv. prijímanie a
pomodliť sa na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdrava a Sláva).

Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude vo štvrtok,
po večernej sv. omši.

Život vo farnosti
Sviatostný život
Sviatosť manželstva si 14. júla 2013 vyslúžili Juraj Mihaľko Michaela Bolfová a Richard Šimek - Monika Betinská.
Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: novomanželia Mihaľkovci
30 Eur, novomanželia Šimekovci 20 Eur, bohuznáma 5 Eur,
bohuznáma 10 Eur.
Na kvety: novomanželia Mihaľkovci 50 Eur, novomanželia
Šimekovci 50 Eur.
Za vaše finančné dary ako aj za kvety, ktoré ste prinášali a ktorými
sme mohli vyzdobovať oltáre v bočných kaplnkách, vyslovujeme
úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvánka
Pochod „Za život“
Pripomíname, že je možné prihlásiť sa na pochod „Za život“, ktorý
sa bude konať 22. 9. 2013 v Košiciach.
Cestovať sa bude v skorých ranných hodinách v nedeľu 22. 9., návrat
bude v nočných hodinách. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii,
pričom bude treba už vopred zaplatiť poplatok za cestovné, a to
dospelí 15€, deti a mládež do 18 r. 10 €.
Bližšie informácie o aktivite nájdete na www.pochodzazivot.sk alebo
u dekanátneho koordinátora, ktorým je p. Daniela Obšajsníková (Banská Bystrica, Slovenská Ľupča): d.obsajsnikova@gmail.com tel.
0908/904596.

Študenti KGŠM
Minulý rok ste viacerí podporili finančne projekt študentov
KGŠM na vytvrenie altánku a jazierka. Ich poďakovanie nájdete

v Katedrálnom infoliste, aj na nástenke.
Zároveň prosia ešte o pomoc, pretože do jazierka sú potrebné filtre.
Budúcu nedeľu budú spolu so svojou učiteľkou po svätých omšiach
pred Katedrálou predstavovať to, čo už je hotové, ako aj túto novú
potrebu a kto bude chcieť, môže im finančne prispieť.
Univerzita tretieho veku
Teologický inštitút RK CMBF UK pri Kňazskom seminári
sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne otvára
v akademickom roku 2013/2014 Univerzitu tretieho veku.
Termín podania prihlášky: do 31.8.2013
na adresu: Teologický inštitút, Banská 28, 976 32 Badín.
Formulár prihlášky nájdete na www.xaver.sk
Podmienky prijatia: ukončené stredoškolské vzdelanie
s maturitou.
Ročný poplatok za štúdium:
dôchodcovia á 57,- €, pracujúci á 67,-€.
Po skončení všeobecného ročníka budú mať študenti možnost
vybrať si študijný odbor (biblikum, sakrálne umenie, kánonické
právo, antropologická katechéza, kresťanská etika), ktorý budú
študovať ďalšie dva akademické roky.

Motoristi, POZOR!!!
Isto uznáte, že ochrany na cestách nikdy nie je dosť!
Blíži sa sviatok sv. Krištofa, patróna motoristov.
Pri tejto príležitostiFarský úrad Uľanka, Farský úrad B.Bystrica Podlavice, v spolupráci s Kolibou U sv. Krištofa Uľanka pozývajú na
jubilejný 10. ročník posviacky motorových vozidiel.
Kedy: 28. 7. 2013 (nedeľa) o 15:00
Kde: parkovisko pri kolibe (na ťahu Banská Bystrica – Donovaly)
Vozidlo akéhokoľvek druhu so sebou!
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