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Liturgický kalendár:
Pondelok
Utorok
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Sv. Kornélia, pápeža, a sv. Cypriána,
biskupa, mučeníkov
Sv. Róberta Bellarmína,
17.9.
biskupa a učiteľa Cirkvi
16.9.

19.9.

Sv. Januára, biskupa a mučeníka

Sv. Ondreja Kim Taegona, kňaza,
a sv. Pavla Chong Hasanga
a spoločníkov, mučeníkov
21.9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
22.9. 25. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
20.9.

spomienka
ľub.spomienka
ľub. spomienka

spomienka

sviatok

Jesenné kántrové dni
V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom
je poďakovanie za úrodu. Záväzný je jeden deň - u nás to bude
v stredu.

Rekolekcie kňazov
Vo štvrtok budú celodiecézne kňazské rekolekcie v Kňazskom
seminári v Badíne.
Preto svätá omša o 8.30 hod. nebude. Spovedná služba bude až
popoludní, po skončení rekolekcií.

Výročia o. biskupa
Tento týždeň si pripomenieme dve výročia nášho diecézneho
biskupa Mons. Mariána Chovanca.
V pondelok 16. septembra má narodeniny a v stredu 14. výročie
biskupskej vysviacky.
Pamätajme naňho vo svojich modlitbách.

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

Život vo farnosti
Sviatostný život
Sviatosť manželstva si 7. septembra 2013 vyslúžili: Radovan Zelik a
Mária Leitnerová, Róbert Kožička a Dominika Lačná, Tomáš Hriň a
Miroslava Vengrínová, Tomáš Hulina a Lenka Lakatošová.

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 10 Eur,
bohuznáma 5 Eur. Na kvety: novomanželia Lakatošovci 50 Eur,
novomanželia Hoľkovci 50 Eur, novomanželia Hriňovci 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
Národný pochod za život
Budúcu nedeľu 22. septembra 2013 sa v Košiciach uskutoční prvý
Národný pochod za život.
V priebehu týždňa je ešte možné zapísať sa.
Pripomíname, že máme financie pre tých, ktorí by chceli ísť, stačí sa
len zaregistrovať v sakristii v Katedrále.
Odchod autobusu bude od farského kostola o 5.00 hod., stretnutie
o 4.45 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.

