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Liturgický kalendár:
Utorok

3.12.

Sv. Františka Xaverského, kňaza

Sobota

Sv. Jána Damascénskeho,
kňaza a učiteľa Cirkvi
6.12. Sv. Mikuláša, biskupa
7.12. Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Nedeľa

8.12.

Streda
Piatok

4.12.

slávnosť

ľub. spomienka
ľub. spomienka
spomienka

2. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ

Roráty
V priebehu Adventu počas pracovných dní budú bývať v Katedrále
Roráty o 7.00 v priamom vysielaní Rádia Lumen.

Slávnosť titulu Katedrály
V utorok 3. decembra je v Katedrále slávnosť patróna chrámu, sv.
Františka Xaverského. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať diecézny biskup Mons. Marián Chovanec o 8.30 hod.
V tento deň môžeme v Katedrále získať aj úplné odpustky, keď sa pri
návšteve Katedrály pomodlíme Otčenáš a Verím v Boha a splníme
aj základné podmienky: byť v milosti posväcujúcej, prijať sväté prijímanie a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca.

Prvý piatok a sobota v mesiaci
V týždni je aj prvý piatok v mesiaci. Prvopiatková pobožnosť bude
ráno v závere svätých omší a večer na ukončenie adorácie.
V sobotu vás pozývame na Fatimský program na Starých Horách.

Diecézna charita
Biskupstvo Banská Bystrica ako zriaďovateľ Diecéznej charity Banská Bystrica s vďakou všetkým podporovateľom konštatuje, že aj napriek nepriaznivej finančnej situácii Dom pre núdznych na Ta

jovského ulici v Banskej Bystrici pokračuje v poskytovaní služieb
núdznym: vydávania stravy, ošatenia a hygieny pre núdznych, tiež
pokračuje v prevádzkovaní služby útulku.
Diecézna charita zároveň prosí touto cestou všetkých, ktorí môžu
pomôcť, o donesenie zimného šatstva pre ľudí v núdzi na adresu
Diecézna charita, Dom pre núdznych, Tajovského 1, 974 01 Banská
Bystrica, v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.00 hod. Nech Pán
Boh bohato odplati darcom ich štedrosť.
Dnes je celoslovenská zbierka na Charitu.

Dobrá novina
Aj tento rok budú chodiť koledníci Dobrej noviny. Koledovanie je
spojené s finančnou zbierkou na školské a zdravotnícke projekty
v Afrike.
Dnes však pozývame vás, chlapci a dievčatá, ktorí by ste sa chceli
zapojiť do koledovania, potešiť rodičov a kamarátov peknou
koledou a pomôcť zbierať peniažky pre chudobné deti v Afrike, aby
ste sa prihlásili v sakristii, najneskôr do 15. decembra. Koledovať
sa bude 25. decembra v popoludňajších hodinách. Zážitok, ktorý
z toho budete mať, stojí za to!
Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré
bude vo štvrtok, po večernej svätej omši.

Život vo farnosti
Sviatostný život
Svitosťou krstu sa 23. novembra 2013 do rodiny božích detí začlenil
Adam Záslav.
Sviatosť birmovania z rúk o. biskupa Mariána Chovanca prijalo 23
mladých ľudí. Stalo sa tak v nedeľu 24. novembra 2013.

Vaša pomoc
V uplynulom týždni prispeli na kostol: bohuznámy 00 Eur,
a na kvety: bohuznáma 00 Eur.
Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Aj tým, ktorí opäť prispeli potrvinami na polievky pre núdznych!

Pozývame
Ponuka detí
Deti, ktoré sa v našej farnosti pripravujú na prvé sväté prijímanie,
chcú vám ponúknuť vianočné pozdravy a rôzne výrobky, ktoré pre
vás pripravili. Ceny, ktoré sú pred nimi uvedené, sú orientačné ceny
len za materiál použitý na vyrobenie. Ak chcete prispieť deťom na
ich slávnosť, vhoďte im do pokladničky sumu vyššiu ako je uvedená
cena. Výťažok bude použitý na výdavky, spojené so slávnosťou
prvého svätého prijímania. Tieto predmety nájdete v zadnej kaplnke
na stolíku. K pozdravom si môžete zobrať aj priložené obálky.

Pozvánka na modlitbové stretnutie
Duchovná správa nemocnice F.D.Roosevelta, centrum pre bioetiku
a Katolícka zdravotnícka únia organizujú modlitbové stretnutie
za zdravotníckych pracovníkov a ozdravenie zdravotníctva.
Modlitbové stretnutie sa uskutoční 4. decembra 2013 v Kostole
sv. Michala Archanjela na Fončorde s nasledovným programom:
18.00 - chvály, vďaky, odprosenia, prosby; 18.45 - svätá omša.

Kurz ALFA
Každú stredu od 20. 11. 2013 do 26. 2. 2014 pozývame mladých
stredoškolákov a vysokoškolákov na evanjelizačný kurz o základoch
kresťanstva pod názvom Alfa kurz. Stretnutie začína vždy o 17.
hodine v Diecéznom centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici
v miestnosti č. 2.13. Program pozostáva z občerstvenia, zo spoločnej
modlitby, z témy a následnej diskusie v skupinkách. Vstup je voľný.
Viac info na www.dcmmajak.sk.

Arcibiskup Cyril Vasiľ bude hlavným hosťom zavŕšenia
trojročného cyklu
Na slávnostné zavŕšenie trojročného cyklu Slovom žalmu k jubileu,
v nedeľu 15. decembra 2013, do Kňazského seminára
Banskobystrickej diecézy zavíta pozvaný hosť z Ríma, arcibiskup
Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi.
Biblicko-tematický cyklus prebiehal
v Banskobystrickej diecéze od roku 2011.

v

troch

ročníkoch

Cyklus začal slávnosťou dňa 14. februára, a to svätou omšou
zo sviatku spolupatrónov Európy, ktorú v Kňazskom seminári
celebroval vtedajší diecézny biskup Rudolf Baláž.
Bol formačnou, modlitbovou i spoločenstvo utužujúcou prípravou
na slávenie 1150. výročia príchodu vierozvestov a jeho tretí ročník
prebiehal v Roku viery.
Záverečné stretnutie cyklu v decembri nebude v obvyklý pondelkový
večer, ale v nedeľné popoludnie, 15. decembra v Kňazskom seminári
sv. Františka Xaverského v Badíne.
Organizačný tím trojročného cyklu pozýva účastníkov a priateľov
na jeho rozšírený slávnostný program.
Program začína o 16:00 hod.:
- Krása Najsvätejšej Trojice (ThDr. Marián Bublinec, PhD.),
- Ž 149-150 - Nová pieseň od každého tvora (SSDr. Blažej Štrba, PhD.),
- Diskusia a záverečné slovo rektora ThLic. Jána Viglaša
18:00 hod.
- slávnostná svätá omša (celebrant arcibiskup Cyril Vasiľ, SJ)
- Agapé
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