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Liturgický kalendár:

Pondelok 24.11.
Sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov, 
mučeníkov

spomienka

Utorok 25.11. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny ľub. spom.

Nedeľa 30.11. 1. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ

Púť kríža SDM a ikony P. Márie
V dňoch 24.11 a 25.11. bude v našej diecéze putovať kríž Svetových 
dní mládeže a kópia ikony Panny Márie z Baziliky Santa Maria 
Maggiore. V utorok 25. novembra bude tento kríž v Katedrále sv. 
Františka Xaverského v Banskej Bystrici s týmto programom: 
15.00 - privítanie kríža a ikony, tichá poklona 
17.00 - moderovaná poklona krížu
18.00 - mládežnícka sv. omša s o. biskupom MariánomChovancom
19.00 - krížová cesta
20.00 - odovzdanie kríža Spišskej diecéze
V utorok celodenná adorácia bude len do 14.00 hodiny.

Svätá omša za účasti prvoprijímajúcich detí
Budúcu nedeľu bude svätá omša o 9.30 za účasti prvoprijímajúcich 
detí. Prosíme vás, aby ster deťom a ich rodičom ponechali voľné 
predné lavice, kde bude aj lístok „Rezervované“.

Zbierky na Kňazský seminár a na Charitu
Dnes je u nás Diecéznu zbierku na Kňazský seminár. Všetkým 
darcom už dopredu vyslovujeme úpriimné Pán Boh zaplať!
Zároveň vyhlasujeme Zbierku na Charitu, ktorá bude budúcu 
nedeľu.
Pre vašu informovanosť - zbierka sa robí v sobotu večer a v nedeľu. 
Preto sa v sobotu pred večernou svätou omšou pokladničky 
vyprázdnia, aby sa zbierka oddelila od milodarov na kostol 
(zvončeka).



Poďakovanie Fóra života
Organizácia Fórum života ďakujem všetkým, ktorí si zakúpili 
Sviečku za nenarodené deti. V našej farnosti sa vyzbieralo a 
odoslalo 180 Eur.

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 22. novembra 2014 sviatosťou krstu 
začlenila Terézia Eremiášová.

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: bovomanželia Strmeňovci 
10 Eur, z krstu Terézie Eremiášovej 5 Eur; na kvety: novomanželia 
Strmeňovci 70 Eur, bohuznáma 5 Eur, bohuznáma 5 Eur.
Za dary  úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvania
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 pripravilo nový projekt pre svojich mladých 
poslucháčov, ktorý je aktívny 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 realizačný tím!
Navštívte webovú stránku www.Q radio.sk !
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