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Cezročné obdobie
Dnešným sviatkom Krstu Krista Pána končí vianočné obdobie. 
Betlehem a stromček môžu ostať ako výzdoba do 2. februára. 
V pondelok začína cezročné obdobie liturgického roku „B“.

Svätá omša do Slovenského rozhlasu
Budúcu nedeľu 18. januára 2015 bude z Katedrály vysielaná svätá 
omša do Slovenského rozhlasu o 9.00 hod. 
Preto svätá omša o 9.30 nebude. Ak by niekto na to pozabudol, bude 
mať možnosť ísť na svätú omšu o 9.45 v Kostole sv. Kríža (Slovenskom). 
Pretože účasť len na časti svätej omše v Katedrále by nebola platná. 
A ak niekto ostane, mal by vedieť, že na sväté prijímanie už nemôže 
ísť. 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
V nedeľu 18. januára začína Týždeň modlitieb za jednotu 
kresťanov. Témou tohtoročného týždňa ekumenickej modlitby 
sú slová z Jánovho evanjelia: Ježiš jej povedal: Daj sa mi 

napiť! (Jn 4, 7). Budeme tak mať príležitosť spoločne sa modliť 
za jednotu všetkých kresťanov, predovšetkým nás samých 
s Pánom Ježišom a potom aj medzi sebou navzájom. Spoločná 
ekumenická bohoslužba bude v nedeľu 25. januára 2015 o 15.00 
hod. vo farskom kostole sv. Michala Archanjela na Fončorde.

Pozvánka na koncert

Farnosť Banská Bystrica — Sásová (Saôeziáni) Vás pozýva na 
trojkráľový koncert orchestra CAMERATA NOVISOLIENSIS,

Liturgický kalendár:
Utorok 13.1. Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi ľub. spom.

Sobota 17.1. Sv. Antona, opáta spomienka

Nedeľa 18.1. 2. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
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ktorý sa uskutoční v pondelok 12. januára 2015 po večernej svätej 
omši o 19.20 hod. v Kostole Panny Márie Pomocnice u Saleziánov 
v Sásovej.

Príprava na birmovku
Od februára začneme v našej farnosti prípravu na birmovku. 
Opätovne povzbudzujeme k príprave aj dospelých, ktorí nie sú 
pobirmovaní a nemajú prekážku. Dospelí sa budú pripravovať podľa 
individuálneho plánu, študenti v skupinách. Prihlášky nájdete za 
lavicami. Vyplnenú prihlášku odovzdá na farskom úrade osobne 
žiadateľ, do konca januára 2015. Týmto birmovancom bude sviatosť 
birmovania vyslúžená na Turíce roku 2016.

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré 
bude vo štvrtok po večernej svätej omši.

Život vo farnosti
Požehnanie bytov
V období Zjavenia Pána sa zvyknú požehnávať naše domácnosti. Kto 
by chcel toto požehnanie, nech sa osobne dohodne s ktorýmkoľvek 
z nás kňazov v Katedrále.

Poďakovanie

Počas vianočného koledovania ste prispeli na Dobrú novinu sumou 
551,10 Eur. 
Na kostol obetovali: bohuznáma 5 Eur, bohuznáma 10 Eur, 
bohuznáma 20 Eur, bohuznáma 25 Eur a bohuznáma 20 Eur. 
Všetkým darcom Pán Boh zaplať!


