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Liturgický kalendár:

Pondelok 10.11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi spomienka

Utorok 11.11. Sv. Martina z Tours, biskupa spomienka

Streda 12.11. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka spomienka

Sobota 15.11.
Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa 
Cirkvi

ľub. spom.

Nedeľa 16.11. 33. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
Rekolekcie
Vo štvrtok 13. novembra sa budú konať rekolekcie kňazov 
dekanátu Banská Bystrica - Katedrála. Svätá omša bude v kostole 
Nanebovzatia Panny Márie v Riečke o 9.30 hod. Nahlásený úmysel 
omši o 8.30 bude odslúžený na rekolekciách.

Svätá omša v Katedrále o 8.30 hod. nebude a 
spovedná služba bude až popoludní.
Katechéza
Dnes v nedeľu o 8.50 hod vás pozývame na ďalšiu katechézu v rámci 
roku Sedembolestnej Panny Márie na tému: Mária si všíma potreby 
ľudí. Katechézu prednesie náš kaplán, Pavel Gyurász.

Spievané vešpery
Dnes po večernej sv. omsi približne o 19.00 hod sa budeme modliť 
spievané vešpery. Na túto liturgickú modlitbu všetkých vás srdečne 
pozývam!

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré 
bude vo štvrtok po večernej svätej omši.
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Nový projekt Rádia Lumen pre mladých
Rádio Lumen pripravil navý projekt pre svojich mladých poslucháčov, 
ktorý plánuje zrealizovať od polovice novembra. Obsahom projektu 
pre mladých bude:
• Internetová stránka s obsahom atraktývnym pre duchovný život 

mladých
• Odpovede na otázky mladých cez sociálne siete, súťaže
• Živé vysielanie cez internet v nedeľu až štvrtok od 18.00 do 

21.00hod.
• Diskusie s hosťami a poslucháčmi na „tému týždňa“
• Sprevádzanie duchovným slovom
• Kvalitná duchovná hudba

Okrem toho sa usilujú posilniť ochranu rodiny monitorovaním 
priamich katechetických, formačných a spoločenských aktivít 
centra pre mladích vo Vysokej nad Uhom, ale aj na inýchmiestach 
ohrany života.
Modlime sa za tento projekt aj za prípravný  kolektív!
Pre viac informácií a ďalšie aktuality navštívte webovú stránku 
www.lumen.sk.


