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Liturgický kalendár:
Pondelok 29.6. SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV slávnosť

Utorok 30.6. Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme ľub. spo-
mienka

Štvrtok 2.7. Návšteva Panny Márie sviatok

Piatok 3.7. Sv. Tomáša, apoštola sviatok

Sobota 4.7. Sv. Alžbety Portugalskej ľub. spom.

Nedeľa 5.7.
SV. CYRILA A METODA, 
SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

slávnosť

!!! VZHĽADOM NA CYRILOMETODSKÚ PÚŤ
SV. OMŠE V KATEDRÁLE BUDÚ V NEDEĽU 

LEN O 8.00 A O 18.00 hod. !!!

Prvý piatok a sobota v mesiaci
V týždni je 1. piatok - pobožnosť bude v závere svätých omší. 
Pozývame vás aj na fatimskú sobotu na Starých Horách.

Zbierka
Dnes je  „Zbierka  na  dobročinné  diela  Svätého  Otca“.  Námestník 
vatikánskeho štátneho sekretariátu Mons. Angelo Becciu dňa 10.12.2014 
poďakoval Banskobystrickej diecéze za to, že v r. 2014 vyzbierala  a 
odovzdala Svätému Otcovi na  dobročinné  diela  („Halier  sv.  Petra“)  
28  832  €  (čo  je  o  10  000  euro  viac  ako v  r.  2013).  Aj  my ďakujeme  
všetkým  darcom  a prosíme,  aby  sme  znovu  preukázali 
solidaritu, ktorá je srdcom kresťanstva, keď prispejeme na dobročinné 
diela Svätého Otca  Františka.  Solidarita  bez  hraníc  bola  vždy  ozdobou  
Petrovej  služby  v  Cirkvi.  Za dary vám vopred Pán Boh zaplať.  

300. výročie posviacky Katedrály
Pozývame Vás na Katechézu k 300. výročiu posviacky Katedrály, ktorá 
bude budúcu nedeľu 28.6.2015, po svätej omši o 9.30 hod. Svätú omšu, 
homíliu a katechézu na tému: Priniesli svetlo bude mať P. Milan Hudaček, 
SJ. Po katechéze  o činnosti jezuitov v Banskej Bystrici vás pozývame na 
diskusiu s malým agapé v sakristii.
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PROSBA O POMOC
Obraciame sa na vás s prosbou o pomoc  - potrebujeme pomoc 
dobrovoľníkov.  Slovenská pošta nám umožnila v mesiacoch jún až 
september urobiť zbierku v priestoroch hlavnej pošty každý piatok v čase 
od 14.00 do 17.00 hod. Kto z vás by bol ochotný hoci len jeden piatok 3 
hodiny pobudnúť na pošte a záujemcom predať jednotlivé predmety alebo 
poskytnúť informačné letáčiky, veľmi prispeje touto svojou pomocou. 
Prihlásiť sa môžete v sakristii. Komu by sa nedalo, môže sa prihlásiť  aj na 
fare. Dobré by bolo, aby spolu boli 2 osoby.

Nové menovanie pre p. kaplána
Od 1.7.2015 je p. kaplán Pavel Gyurász vymenovaný za kaplána v Šahách. 
Za to, čo dobré urobil v našej farnosti, mu ďakujeme a vyprosujeme Božie 
požehnanie na novom mieste. 

Život vo farnosti
Obetovali ste
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 5 Eur, Ruža 
Márie Horniakovej 50 Eur, Ruža Márie Gaškovej 50 Eur, z krstu 
Jakuba Strieborného 20 Eur. Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať!

Pozývame
Pozvánka na Cyrilometodskú púť v Selciach
Pozývame vás na diecéznu Cyrilometodskú púť v Selciach, kde je prvý 
slovenský kostol, ktorý bol zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Urobil tak v 
r. 1863 vtedajší banskobystrický biskup Štefan Moyses. 
Program púte 5.07.2015:
  9.15 - privítanie pútnikov a pobožnosť k sv. Cyrilovi a Meotodovi
  9.30 - príležitosť k sviatosti zmierenia a modlitba posvätného ruženca
10.30 - slávnostná svätá omša (hl. celebrant Mons. Branislav Koppal, gen. 
vikár)


