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Liturgický kalendár:
Pondelok

4.8.

Utorok

5.8.

Streda

6.8.

Štvrtok

7.8.

Piatok

8.8.

Sobota

9.8.

Nedeľa

10.8.

Sv. Jána Márie Vianneya, kňaza
Výročie posviacky hlavnej mariánskej
baziliky v Ríme
Premenenie Pána
Sv. Sixta II., pápeža, a jeho spoločníkov,
mučeníkov; Sv. Kajetána, kňaza
Sv. Dominika, kňaza
Sv. Terézie Benedikty, rehoľníčky a
mučenice, spolupatrónky Európy
19. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

spomienka
ľub. spom.
sviatok
ľub. spom.
spomienka
sviatok

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 pozývam. Pôjdem aj ja a tak budeme mať
príležitosť aj na spoločnú modlitbu, aj na vzájomné rozhovory.
Môžeme spoločne prežiť jeden pekný deň.
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.
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.

Život vo farnosti

Sviatostný život

Do Rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu začlenil 27.07.2014 Jakub
Kašša.

Vaša pomoc

V uplynulom období prispeli na kostol: rod. Ondreková 50 Eur,
bohuznáma 20 Eur; na kvety: novomanželia Dankovci 70 Eur, bohuznáma
15 Eur, bohuznáma 5 Eur, bohuznáma 10 Eur, novomanželia Obšivanovci
70 Eur. Za dary úprimné Pán Boh zaplať!

Kaplnka na stanici
V mesiaci júni sme začali v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom
aktivity na postupnú záchranu Kaplnky sv. Jána Nepomuckého na malej
stanici pod Urpínom. K realizácii opráv však potrebujeme veľa modlitieb,
o ktoré vás prosíme, ale takisto aj financie.
Prosím vás o modlitby k nasledujúcim aktivitám:
- aby nám prešiel prvý grant z Ministerstva kultúry, o ktorý sme požiadali;
- za utorkové stretnutie s primátorom mesta, ktorého budem prosiť
o spoluprácu;
- za zdarné nadviazanie spoluprácu so Železnicami SR a pokračovanie
spoluráce s Krajským pamiatkovým úradom.
Tento týždeň bude vytvorená trojčlenná komisia, ktorá bude dohliadať
nad jednotlivými prácami, ako aj nad financiami. Pre tento cieľ bol vytvorený samostatný účet v Slovenskej sporiteľni (5060133502/0900), na
ktorý bude možné prispievať pre záchranu Kaplnky. Peniaze z neho sa
budú môcť uhrádzať len s podpisom dvoch členov komisie. Kto by chcel,
môže už prispievať. Darcovia, ktorí v sumáre darujú 500 a viac Eur, budú
zapísaní na tabuli vďaky, ktorá bude umiestnená pri Kaplnke po skončení
opráv.

Pozvania
Pozvánka na prednášku
Slovenský kňaz-jezuita, Pavol Gábor, pracovník Vatikánskeho observatória
v Ríme, bude mať v piatok 8.8.2014 o 19.00 hod. prednášku v Pastoračnom
centre Sv. Gorazda na Nám. Š.Moysesa v Banskej Bystrici.
Názov prednášky: „Sme vo vesmíre sami? Veda hľadá odpoveď na odvekú
otázku.“
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