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Liturgický kalendár:

Pondelok 19.8. Sv. Jána Eudes, kňaza ľub. spom.

Utorok 20.8. Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi spomienka

Streda 21.8. Sv. Pia X., pápeža spomienka

Štvrtok 22 .8. Prebl. Panny Márie Kráľovnej spomienka

Piatok 23.8. Sv. Ruženy Limskej, panny ľub. spom.

Sobota 24.8. Sv. Bartolomeja, apoštola sviatok

Nedeľa 25.8. 21. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

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

Život vo farnosti
Sviatostný život

Sviatosť manželstva si 16. augusta 2013 vyslúžili: John Desmond 
Murphy a Markéta Růžičková.
Sviatosťou krstu sa do rodiny Božích detí 16. augusta 2013 
začlenila Alica Štofanová a 17. augusta 2013 Daniel Ižo.

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: z krstu Alice Štofanovej 50 
Eur. Na kvety: novomanželia Murphyovci 70 Eur. 
Za vaše G nančné dary ako aj za kvety, ktoré ste prinášali a ktorými 
sme mohli vyzdobovať oltáre v bočných kaplnkách, vyslovujeme 
úprimné Pán Boh zaplať!
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Pozvánka
Pochod „Za život“
22. septembra 2013 sa v Košiciach uskutoční prvý Národný pochod za 
život. Konferencia biskupov Slovenska, ktorá je hlavným organizátorom 
podujatia, pozýva na Národný pochod za život všetkých ľudí dobrej 
vôle. Osobitne pozýva k účasti na pochode veriacich z našich farských 
spoločenstiev, modlitbových spoločenstiev, mladých, rodiny i seniorov. 
Angažovanosť za ochranu každého ľudského života je neoddeliteľnou 
súčasťou Evanjelia života, o ktorom má svedčiť každý z nás. Registrácia 
už bola spustená na stránke pochodzazivot.sk, na ktorej sú aj ďalšie 
informácie. Zahrňme Národný pochod za život do úmyslov našich  
modlitieb, aby priniesol hojné duchovné ovocie.
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. Na Železničnej stanici v Banskej Bystrici 
treba byť už o 4.45 hod. 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.obsajsni
kova@gmail.com  tel. 0908/904596.

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.


