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Liturgický kalendár:

Utorok 29.7. Sv. Marty spomienka

Streda 30.7.
Sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi 
Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice

ľub. spo-

mienka

Štvrtok 31.7. Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza spomienka

Piatok 1.8.
Sv. Alfonza Márie de’ Ligouri, biskupa a učiteľa 
Cirkvi

spomienka

Sobota 2.8.
Sv. Euzébia Vercellského, biskupa 
Sv. Petra Juliána Eymard, kňaza

ľub. spo-

mienka

Nedeľa 3.8. 18. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Svätá omša do SRo
V nedeľu 3. augusta bude z Katedrály vysielaná svätá omša do Slovenského 
rozhlasu o 9.00 hod. Hlavným celebrantom bude dp. Michal Mališ.

Preto svätá omša o 9.30 nebude!
Prvý piatok a sobota v mesiaci
V týždni bude prvý piatok a prvá sobota v mesiaci.
Prvopiatková pobožnosť bude ráno v závere sv. omší a večer na ukončenie 
adorácie.
V sobotu vás pozývame na fatimský program na Staré Hory.

Porciunkula
Dňa 2. augusta možno vo farských a katedrálnych kostoloch získať úplné 
odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov 
je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otčenáš a Verím 
v Boha. Okrem toho treba splniť aj tri základné podmienky: byť v milosti 
posväcujúcej (po sv. spovedi), prijať sv. prijímanie a pomodliť sa na úmysel 
Svätého Otca (Otčenáš, Zdrava a Sláva).

Výročie 
Dnes, 27. júla si pripomíname 3. výročie úmrtia diecézneho biskupa 
Rudolfa Baláža. Spomeňme si dnes naňho vo svojich modlitbách.
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Život vo farnosti
Sviatostný život
Do Rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu začlenili 26.07.2014  
Daniela Radičová a Natália Abrahámová.

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: z krstu 5 Eur; na kvety: 
bohuznáma 50 Eur.  Za dary  úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvania
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 jednotlivých 
kostolov mesta, kde treba nadiktovať svoje údaje a zaplatiť 15 
Eur. Prihlasovať sa môžete do 10. augusta 2014 - vzhľadom na 
organizovanie púte.
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.


