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Liturgický kalendár:
Utorok

Sv. Bruna, kňaza
7.10. Ružencovej Panny Márie

Štvrtok

9.10.

Sobota

11.10. Sv. Jána XXIII., pápeža

Nedeľa

12.10. 28. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Pondelok

6.10.

Sv. Dionýzia, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov
Sv. Jána Leonardiho, kňaza

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

Spievané vešpery
Dnes po večernej svätej omši sa budeme modliť spievané večpery.
Všetkých vás na túto liturgickú modlitbu pozývame.

Rekolekcie
Vo štvrtok 9. októbra sa budú konať rekolekcie kňazov dekanátu
Banská Bystrica - Katedrála. Svätá omša bude vo farskom kostole sv.
Kataríny Alexandrijskej v Badíne o 9.00 hod.
Svätá omša v Katedrále o 8.30 hod. nebude a spovedná služba bude
až popoludní.

Október - mesiac Ruženca
Október je osobitným spôsobom mesiacom Ruženca. Cirkev nám
odporúča, aby sme viac uvažovali nad jednotlivými udalosťami zo
života Pána Ježiša a Panny Márie, ktoré sú vyjdrené v tajomstvách
ruženca.
Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole,
v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom
združení.
Na získanie odpustkov sa stanovuje:
1. stačí štvrtina celého ruženca (5 desiatkov),
2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách,
3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného
zvyku (teda v každom Zdravase).

K tomu terba splniť aj základné podmienky pre odpustky (byť
v milosti posväcujúcej, prijať sväté prijímanie a pomodliť sa na
úmysel Svätého Otca).
V Katedrále býva ružencová pobožnosť ráno po prvej svätej omši
a v nedeľu začína po 7.00 hodine, pred prvou svätou omšou.

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 27. septembra 2014 vyslúžili Jakub Lupták a
Andrea Cibuľková.

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 550 Eur,
bohuznáma (na bohostánok) 10 Eur, bohuznáma 20 Eur, bohuznáma
5 Eur; na kvety: novomanželia Luptákovci 70 Eur.
Za dary úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvania
Pozvánka na koncert
Po večernej svätej omši a spievaných vešperách vás o 19.00 hod.
pozývame na koncert benediktína Bernarda Sawického a sopranistky
Micaely Cosentino. Predvedú skladby Ave Maria viacerých autorov,
s biblickými meditáciami.

Jubilejná púť
Farnosť Banská Bystrica – mesto pozýva veriacich v utorok 7.10.2014
na ďalšiu jubilejnú púť v rámci Roka Sedembolestnej Panny Márie
do Farského kostola v Banskej Bystrici, kde budeme sláviť Sviatok
Ružencovej Panny Márie.
Program vo Farskom kostole :
16.00 - ruženec k Sedembolestnej Panne Márii
16.30 - slávnostná sv. omša (celebruje páter Šimon Tyrol, OP )
Na túto jubilejnú púť pozývame všetkých veriacich, členov ružencových spoločenstiev.
Páter Šimon má na starosti ružencové bratstvá na Slovensku.
Odpustky
Môžeme v utorok získať za obvyklých podmienok: sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.
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.

Ponuka kalendárov
Združenie Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom ponúka
nástenné kalendáre, ktorých kúpou môžete pomôcť Dp.
Vladimírovi Maslákovi a 160-im klientom zariadenia, kde
hľadajú štart do života tí, ktorí nemajú domov, sú závisláci, ale
chcú aspoň niečo robiť aby si uvedomovali a vážili svoju ľudskú
dôstojnosť. Cena kalendára je minimálne 2 eurá. Svoj príspevok
môžete vložiť do pokladničky, ktorá je pri kalendároch.
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