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Liturgický kalendár:
Utorok

3.9.

Sobota

7.9.

Nedeľa

8.9.

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa
Cirkvi
Svätých košických mučeníkov: Marka
Križina, Melichara Grodzieckého a
Štefana Pongrácza, kňazov
23. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

spomienka

spomienka

Spovedanie v Katedrále
Od pondelka 2. septembra bude spovedná služba v obvyklom režime, to
znamená od 9.00 do 15.00 hodiny.

Prvý piatok a sobota
V týždni je prvý piatok mesiaca. Prvopiatková pobožnosť bude v závere
ranných svätých omší a večer na ukončenie adorácie.
V sobotu vás pozývame na fatimský program na Starých Horách.

Zbierka „Boj proti hladu“
Vincentská rodina organizuje 7. ročník celoslovenskej verejnej zbierky
Boj proti hladu na pomoc chudobným na Haiti a Hondurase.
Rehoľné sestry zo spoločnosti Dcér kresťanskej lásky (vincentky) budú
túto zbierku realizovať pred Katedrálou po svätých omšiach dnes,
v nedeľu 1. septembra 2013.

Veni sancte pre katechétov
V stredu 4. septembra svätá omša nebude o 8.30, ale o 9.00 hod.
Počas nej budú mať slávnostné Veni Sancte učitelia náboženstva.
Svätú omšu bude celebrovať dp. Marián Bublinec. Po svätej omši budú
prednášky, približne do 12.00 hodiny.

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

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.
Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii. Pri zápise sa platí cestovné:
dospelí 15€, deti a mládež do 18 rokov 10 €.

POZOR, ZMENA!!! Odchod autobusu bude od farského kostola
o 5.00 hod., stretnutie o 4.45 hod.
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.

Oznam pre študentov KGŠM
Riaditeľstvo Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa oznamuje žiakom a
študentom, že nový školský rok začína v pondelok 2.9. 2013 o 8.30 hod.
v budove školy.

Farnosť Radvaň pozýva...
V nedeľu 8. septembra bude vo farnosti BB - Radvaň odpustová slávnosť
titulu kostola: Narodenia Panny Márie. Slávnostná svätá omša bude
o 9.00 hod. a večer o 19.00 hod slávnostný organový koncert, na ktorom
sa predstavia Ján Bulla a Marek Dietrich.

Katechéza v Roku viery
Budúcu nedeľu 8. septembra vás pozývame na 12. katechézu v rámci
Roka viery, ktorá bude po prvej svätej omši, teda o 8.50 hod.
Vydáva RKC, Farnosť Basnká Bystrica - Katedrála, ako svoj týždenník pre vlastnú potrebu.
Povolenie Biskupského úradu v Banskej Bystrici zo dňa 29.10.2010, č. 2545/1/2010. Príspevok dobrovoľný.

