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Liturgický kalendár:

Streda 22.10. Sv. Jána Pavla II. pápeža ľub. spom.

Štvrtok 23.10. Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza ľub.spom.

Piatok 24.10. Sv. Antona Márie Clareta, biskupa ľub. spom.

Nedeľa 26.10. 30. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Zbierka na misie
Dnes je celoslovenská zbierka na misie. Všetkým darcom úprimné 
Pán Boh zaplať. 
Zároveň vás prosíme a povzbudzujeme k modlitbe za tých, ktorí 
pracujú v misijných krajinách.

Modlitba misijného ruženca
Slovenské misijné hnutie so sídlom v Banskej Bystrici, pozýva 
veriacich všetkých vekových kategórií k zjednoteniu pri modlitbe 
Misijného ruženca, a to dnes, v sviatočný deň Misijnej nedele. 
Prispejme aj takouto formou a modlime sa spoločne za všetkých 
misionárov a im zverených ľudí vo svete, aj za seba samých. 
Ďakujeme za každé „AMEN“.Požehnanú misijnú nedeľu!

Pozvánka na katechézu
Budúcu nedeľu 26. októbra vás pozývame na drhú svätú omšu a 
následnú katechézu v rámci Roka prípravy na 300. výročie posviacky 
Katedrály.
Svätú omšu o 9.30 a následnú katechézu o 10.30 na tému: Zle 

je človeku samotnému, bude mať dp. Martin Dado, riaditeľ 
biskupského úradu v Banskej Bystrici.

Zmena času
Pripomíname vám, že budúci výkend v noci z 25. na 26. októbra sa 
mení čas. O hodinu sa posúva dozadu.



Pozvánka na prednášku o úcte k Zázračnej medaily
Dnes 19. októbra sa uskutoční stretnutieso sr. Gémmou - vincentkou 
v kostole sv. Alžbety o 14:30 hod.  Sestrička nám priblíži úctu 
k Zázračnej medaily a podá informácie o pobožnosti podomovej 
kaplnky. Na toto stretnutie ste všetci pozvaní.

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
Do Rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu začlenili 12. októbra 
2014 Viktor Hanes a 18. októbra 2014 Matilda Ďaďová. 
Sviatosť manželstva si 10. októbra 2014 vyslúžili Kamil Roth a 
Ivana Syčová na Kalvárii, 11. októbra 2014 Ján Michalský a Lenka 
Smatanová,  a tiež 11. októbra 2014 Peter Roman a Jana Fajtová.

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 20 Eur, 
bohuznáma 20 Eur, z krstu Viktora Hanesa 50 Eur, z krstu Matildy 
Ďaďovej 40 Eur, novomanželia Michalíkovci 50 Eur; na kvety: 
novomanželia Olejníkovci 50 Eur, novomanželia Michalíkovci 50 
Eur, novomanželia Romanovci 50 Eur.
Za dary  úprimné Pán Boh zaplať!

Misijný ruženec
V posledných 150-tich rokoch pri najvýznamnejších  zjaveniach            
Panna Mária výrazne od ľudí žiada dobrú modlitbu sv. ruženca. 
Máloktorí vedia, že existuje, misionársky ruženec totiž modliť sa 
ho za obrátenie neveriacich. Tento spôsob pochádza od horlivého a 
veľmi obľúbeného newyorského pomocného biskupa Mons. Fultona 
Sheena. Ruženec sa skladá z piatich desiatkov. Je veľká zhoda, že 
naša planéta má tiež päť svetadielov. Na každý desiatok pripadá 
jeden svetadiel. 
Misionársky ruženec je päťfarebný: Zrnká prvého desiatku sú zelenej 
farby a symbolizujú Afriku. Červená farba predstavuje Ameriku. 
Európa má bielu farbu. Austrália a Oceánia má modrú farbu. Zrnká 
pre Áziu sú žlté. Takýto ruženec sa denne modlil pápež Ján XXIII: 
Povedal, že ako pápež sa musí modliť za celý svet.  
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