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Liturgický kalendár:
Pondelok

6.7.

Utorok

7.7.

Štvrtok

9.7.

Sobota

11.7.

Nedeľa

12.7.

Sv. Márie Goretti, panny a mučenice
Sv. Antona Márie Zaccariu, kňaza
Sv. Augustína Zhao Rong, kňaza, a
spoločníkov, mučeníkov
Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
15. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

ľub. spom.
ľub. spom.
ľub. spom.
sviatok

Spovedanie v Katedrále
Počas prázdnin, v čase od 6. júla do 28 augusta 2015 bude spovedná
služba v Katedrále v skrátenom čase, a to od 9.00 hod. do 13.00 hod.
Tiež vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak počas niektorých
svätých omší nebude mať kto spovedať, pretože - ako určite viete ostal som bez kaplána. Vždy, keď to bude kňazom možné, budú mi
pomáhať, ale nie vždy sa to podarí.

Zbierka
Minulú nedeľa bola „Zbierka na dobročinné diela Svätého
Otca“. V našej farnosti sa vyzbieralo 492,50 Eur. Za vaše dary vám
vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

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.

Život vo farnosti
Duchovný život farnosti
Do Rodiny Božích detí sa krstom začlenili 27. júna 2015 Jakub
Strieborný a Alica Župníková.
Sviatosť manželstva si 20. júna 2015 vyslúžili Matúš Handlovský a
Izabela Ronchetti.
Do Domu Nebeského Otca sme 25. júna 2015 vyprevadili Alžbetu
Líškovú (93r.).

Obetovali ste
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 5 Eur,
bohuznáma 10 Eur, bohuznámy 70 Eur, bohuznámy 64 Eur,
bohuznáma rodina 10 Eur. Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať!

Pozývame
Pozvánka na kocert
Pozývame vás na koncert klasickej hudby v podaní sláčikového
kvarteta GENOVEVA a organistu Martina Kovaříka, pôsobiaceho
vo Švajčiarsku, ktorý sa uskutoční v Katedrále sv. Františka
Xaverského vo štvrtok 9.7.2015 o 17.00 hod.

VIVAT VOX ORGANI
Pozývame vás na III. ročník cyklu organových koncertov Vivat vox
organi, ktorý sa tento rok bude konať pri príležitosti 300. výročia
posvätenia Katedrály sv. Františka Xaverského, pod záštitou Mons.
Mariána Chovanca, diecézneho banskobystrického biskupa a Jána
Noska, primátora mesta Banská Bystrica, každú stredu, počnúc 5.
augustom a končiac 23. septembrom 2015.
Podrobný program nájdete na nástenke a na webovej stránke
farnosti www.katedralabb.sk .
Vydáva RKC, Farnosť Basnká Bystrica - Katedrála, ako svoj týždenník pre vlastnú potrebu.
Povolenie Biskupského úradu v Banskej Bystrici zo dňa 29.10.2010, č. 2545/1/2010. Príspevok dobrovoľný.

