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Liturgický kalendár:

Utorok 19.8. Sv. Jána Eudes, kňaza ľub. spom.

Streda 20.8. Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi spomienka

Štvrtok 21.8. Sv. Pia X., pápeža spomienka

Piatok 22.8. Prebl. Panny Márie Kráľovnej spomienka

Sobota 23.8. Sv. Ruženy Limskej, panny ľub. spom.

Nedeľa 24.8. 21. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Dvierka bohostánku v renovácii
Dvierka bohostánku sú v renovácii. Sviatosť Oltárna počas asi 4 
týždňov nebude v Katedrále, ale v kaplnke Rádia Lumen. Preto pri 
príchode do kostola nie je potrebné si kľakať a preto nesvieti ani 
„večné“ svetlo.

Pozvánka na odpust
Farnosť Banská Bystrica – mesto pozýva veriacich v piatok 22.8.2014 
na jubilejnú púť v rámci Roka Sedembolestnej Panny Márie do 
Farského kostola v Banskej Bystrici, kedy budeme sláviť Sviatok 
Panny Márie Kráľovnej  nasledovne:
16.00 - ruženec k Sedembolestnej Panne Márii
 možnosť sviatosti zmierenia.
16.30 - slávnostná sv. omša
 (celebruje dp. Dr. Jozef Kuneš, diecézny právnik)
Dp. Kuneš v príhovore bude mať prednášku o Panne Márii Kráľovnej 
ako vzor vlády a práva.
Na túto jubilejnú púť pozývame zvlášť pracovníkov, ktorí pracujú 
v právnických inštitúciách. 
Odpustky: 
Môžeme získať za obvyklých podmienok: sviatostná spoveď, sväté 
prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. 
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Veriaci v Krista, ktorí sa opravdivo kajajú, ich môžu získať raz denne 
a môžu ich tiež na spôsob príhovoru privlastniť dušiam, ktoré sa 
ešte zdržiavajú v očistci.
Nábožní veriaci v Krista, ktorým v tom bráni staroba alebo ťažká 
choroba, môžu získať úplné odpustky vtedy, ak sa rozhodnú 
odporovať každému hriechu a vzbudia si úmysel splniť tri zvyčajné 
podmienky hneď, ako to bude možné. Ak sa doma pred nejakým 
vyobrazením Bolestnej Matky v duchu pripoja k jubilejnému 
sláveniu alebo púti a obetujú svoje modlitby a bolesti skrze Máriu 
Milosrdnému Bohu.

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

Život vo farnosti
Sviatostný život
Sviatosť manželstva si 16. augusta 2014 vyslúžili Daniel Hrčka a 
Zuzana Očenášová, Igor Baláž a Barbora Buceková.

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na olej do sviec: bohuznáma 200 Eur; 
na kvety: novomanželia Hrčkovci 70 Eur, novomanželia Balážovci 
70 Eur; na kostol: Ing. Šovčík 50 Eur.
Za dary  úprimné Pán Boh zaplať!


