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Liturgický kalendár:
Pondelok

20.7. Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka

ľub. spomienka

Utorok

21.7. Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi

ľub. spomienka

Streda

22.7. Sv. Márie Magdalény

spomienka

Štvrtok

23.7. Sv. Brigity, rehoľníčky, spolupatrónky Európy

sviatok

Piatok

24.7. Sv. Sarbela Makhlufa, kňaza

sľub. pomienka

Sobota

25.7. Sv. Jakuba, apoštola

sviatok

Nedeľa

26.7. 17. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Ďakujeme za modlitby!
Tento týždeň sme boli s miništrantami na 5-dňovom výlete. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa modlíte za farnosť, aj konkrétne za miništrantov. Okrem
nádherného počasia a množstva nádherných zážitkov, ktoré sme mali, sme
sa učili v kráse prírody vnímať Božiu prítomnosť a snáď sa nám podarilo
vzbudiť v ich detských srdiečkach väčšiu túžbu byť bližšie pri oltári.
Prosím vás všetkých o modlitby, pretože chlapci sa začali pripravovať
na to, že chcú byť Rytiermi Krista Kráľa - to znamená naučiť sa nielen
dobre miništrovať, ale aj sa cvičiť v rytierskych čnostiach, ktoré správny
kresťanský chlapec a mladík má mať. Ktorí vytrvajú, na slávnosť Krista
Kráľa (22. novembra) pri svätej omši o 9:30 zložia miništrantský sľub.

Život vo farnosti

Duchovný život farnosti
Sviatosť manželstva si 18. júla 2015 vyslúžili Ľubomír Pavelka a
Dominika Klesniaková, Benjamin Andrew Reed a Michaela Giertlová.
Obetovali ste
V uplynulom období prispeli na kvety: novomanželia Reedovci 70 Eur,
novomanželia Pavelkovci 70 Eur.
Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať!

Motoristi, pozor!

Pozývame

Isto uznáte, že ochrany na cestách nikdy nie je dosť! Blíži sa sviatok sv. Krištofa,
patróna motoristov. Pri tejto príležitosti Farský úrad Uľanka, Farský úrad B.
Bystrica – Podlavice v spolupráci s Kolibou U sv. Krištofa Uľanka pozývajú
na jubilejný 12. ročník posviacky motorových vozidiel a iných dopravných
prostriedkov. Kedy: 26. 7. 2015 (nedeľa) o 15:00. Kde: parkovisko pri kolibe
(na ťahu Banská Bystrica – Donovaly E77).
Vozidlo akéhokoľvek druhu so sebou!

Program k 300-ročnici Katedrály
Biskupstvo Banská Bystrica a Farnosť Banská Bystrica - Katedrála Vás pri
príležitosti 300-ho výročia posviacky Katedrály sv. Františka Xaverského v
Banskej Bystrici pozývajú osláviť túto veľkú udalosť viacerými duchovnými
a kultúrnymipodujatiami, ktoré sú pre vás pripravené do dňa slávnosti 24.
septembra 2015:
— Vy ste živé kamene... – zostáva ešte jedna katechéza 20.9.2015 na tému
Historické korene nášho spoločenstva, ktorú prednesie ThDr. Gabriel
Brendza po svätej omši o 9.30 hod.
— Nedelná chvíla krestanskej poézie – pozývame Vás na príjemné
posedenie v katedrálnom átriu v čase od 15.00 hod., počas troch nedeľných
popoludní s možnosťou zamyslenia sa s autormi: Antonom Laučekom
(6.9.2015), Elenou Hajnárovou a Mariánom Bublincom (13.9.2015) a
Jurajom Kuniakom (20.9.2015), ktorí nám predstavia vlastnú tvorbu a
diela svojich obľúbených autorov.
— Vivat vox organi – pozývame vás na III. ročník cyklu organových
koncertov, 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 v záložke „Rýchle aktuality“.
KTO SI, PANE?
10 katechéz v roku Božieho milosrdenstva podľa Lukáša je pripravených
pre tých, ktorí chcú vedieť o Kristovi viac... Prednáša ThDr. Marián
Bublinec a pozvaní hostia. Prihlásiť sa treba do 31.8.2015. Podrobný
program a spôsob prihlásenia sa nájdete na nástenke a na webovej stránke
farnosti www.katedralabb.sk v záložke „Rýchle aktuality“.
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