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Liturgický kalendár:

Pondelok 17.11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky spomienka

Utorok 18.11.
Výročie posviacky bazilík 
sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov

ľub. spom.

Piatok 21.11. Obetovanie prebl. Panny Márie spomienka

Sobota 22.11. Sv. Cecílie, panny a mučenice spomienka

Nedeľa 23.11. KRISTA  KRÁĽA slávnosť

Svätá omša a Katechéza
Pozývame vás budúcu nedeľu 23.11. o 9.30 na svätú omšu a následne 
na katechézu v rámci duchovnej prípravy 300. výročia posviacky 
Katedrály. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Dp. Ľubomír 
Grega, špirituál v Kňazskom seminári. Téma tretej prednášky: 

Urobím vás rybármi ľudí. 
Po katechéze bude možná diskusia, počas malého agapé v sakristii, 
na ktoré vás tiež zo srdca pozývame.

Diecézna zbierka na Kňazský seminár
Pred týždňom sme zabudli, preto na budúcu nedeľu vyhlasujeme 
Diecéznu zbierku na Kňazský seminár. Všetkým darcom už 
dopredu vyslovujeme úpriimné Pán Boh zaplať!

Svätá omša pre KGŠM
V piatok 21.11. o 17.00 bude svätá omša pre študentov KGŠM, ktorí 
následne budú mať stužkovú slávnosť. Hlavným celebrantom bude 
Mons. Branislav Koppal, generálny vikár.

Zmena času svätých omší v Podlaviciach
Farnosť Podlavice oznamuje, že v zimnom období, od 4.11.2014 
budú sväté omše v utorok - piatok bývať o 17.00 hod.

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 15. novembra 2014 vyslúžili Peter Pastier a 
Zuzana Bielešová, Vladimír Strmeň a Zdenka Dunajská.

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 5 Eur, 
bohuznáma 5 Eur, bohuznáma 10 Eur; na kvety: novomanželia 
Pastierovci 70 Eur.
Za dary  úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvania
Pozvánka na jubilejnú púť
Farnosť Banská Bystrica – mesto, pozýva veriacich v piatok 
21.11.2014 na ďalšiu jubilejnú púť v rámci Roka Sedembolestnej 
Panny Márie do Farského kostola v Banskej Bystrici, kde budeme 
sláviť Sviatok Obetovanie Panny Márie nasledovne:
 16.00 - ruženec k Sedembolestnej Panne Márii
 16.30 - slávnostná sv. omša  (celebruje dp. Martin Felix, 
                                                                                   farár v Uľanke).
Na túto jubilejnú púť pozývame všetkých veriacich.
Odpustky môžeme získať za obvyklých podmienok: sviatostná 
spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. 

Deň otvorených dverí v KGŠM
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Hurbanova 9, Banská 
Bystrica, srdečne pozýva všetkých rodičov a žiakov piatych a 
deviatych ročníkov základných škôl na: Deň otvorených dverí, 



ktorý sa uskutoční vo štvrtok 27. novembra 2014 od 8.30 do 13.00 
hod.
Návštevníkom budú poskytnuté informácie o štúdiu na Katolíckom 
gymnáziu, budú sa môcť zúčastniť vyučovania, prezrieť si jednotlivé 
triedy, odborné učebne, telocvičňu, areál školy a internát a tiež 
uvidia rôzne ukážky zo záujmovej činnosti žiakov Katolíckeho 
gymnázia Š. Moysesa.
Na Vašu návštevu sa tešia študenti a pracovníci Katolíckeho 
gymnázia Štefana Moysesa v B. Bystrici.

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 iných miestach 
ohrany života.
Modlime sa za tento projekt aj za prípravný  kolektív!
Pre viac informácií a ďalšie aktuality navštívte webovú stránku 
www.Q radio.sk.
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