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Liturgický kalendár:
Pondelok
Streda
Piatok
Nedeľa

Sv. Antona Márie Zaccariu, kňaza
Sv. Augustína Zhao Rong, kňaza,
9.7.
a spoločníkov, mučeníkov
11.7. Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
13.7. 15. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
7.6.

ľub. spom.
ľub. spom.
sviatok

Spovedná služba počas prázdnin
Počas prázdnin budú pátri karmelitáni spovedať v „prázdninovom“
režime a to od 9.00 do 13.00 hod.
Pozvánka na diecéznu púť
Dňa 30. augusta 2014 sa uskutoční púť Banskobystrickej diecézy
do Národnej svätyne Panny Márie Sedembolestnej do Šaštína.
Srdečne vás na túto púť pozývame.
Za náš dekanát budeme objednávať autobusy spoločne, podľa
počtu prihlásených. Prihlasovať sa môžete v sakristii kostolov:
Katedrála, Fončorda a Radvaň, kde treba nadiktovať svoje údaje a
zaplatiť 15 Eur. Prihlasovať sa môžete do 20. augusta 2014.
(Program púte je na druhej strane tohto infolistu.)

Zbierka
Minulú nedeľu sa konala Zbierka na dobročinné diela Svätého
Otca. V našej farnosti sa vyzbieralo 435 Eur. Všetkým darcom
úprimné Pán Boh zaplať!

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré
bude vo štvrtok, po večernej svätej omši.

Život vo farnosti
Sviatostný život
Sviatostné manželstvo si vyslúžili 28.06.2014 Peter Harakaľ a Jana
Macejová.

Vaša pomoc

V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 10 Eur,
novomanželia Mistríkovci 50 Eur a na kvety: novomanželia
Harakaľovci 50 Eur, bohuznáma 20 Eur, bohuznáma 10 Eur,
bohuznáma 20 Eur.
Za dary úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvania
Pozvánka na púť
Milí bratia kňazi, drahí bratia a sestry!
Dňa 30. augusta 2014 sa uskutoční púť Banskobystrickej diecézy do
Národnej svätyne Panny Márie Sedembolestnej do Šaštína. Srdečne
vás zo všetkých farností našej diecézy na túto púť pozývam. Nech je
na väčšiu česť a slávu Božiu i jeho Božej Matky a na náš duchovný
úžitok.
Program púte je nasledovný:
9. 30 Možnosť sv. spovede (počas sv. ruženca aj sv. omše)
9. 45 Modlitba svätého ruženca
10. 30 Sv. omša (celebruje Mons. Marián Chovanec)
11. 30 Zverenie diecézy pod ochranu Panny Márie – modlitba
11. 40 Predstavenie dekanátov. (Dekan s jednou rodinou prevezmú
od otca biskupa exhortáciu Evangelii gaudium)
12. 15 - 12. 30 Požehnanie, záver.
Obed aj program poobede je individuálny. Každá farnosť, či dekanát
si organizuje dopravu samostatne.
Mons. Marián Chovanec, banskobystrický biskup.
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