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Liturgický kalendár:
Pondelok 21.9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu sviatok

Utorok 22.9. Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka ľub. spo-
mienka

Streda 23.9. Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza spomienka

Štvrtok 24.9.
Výročie posviacky katedrálneho chrámu 
v Banskej Bystrici

slávnosť

Sobota 26.9. Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov ľub. spo-
mienka

Nedeľa 27.9. 26. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Slávnosť výročia posviacky Katedrály
Vo štvrtok 24. septembra je deň výročia posviacky Katedrály. Tento 
rok oslavujeme okrúhlych 300 rokov tejto udalosti. 
• Dnes sa budeme na toto slávenie pripravovať katechézou po 

svätej omši o 9:30, ktorú nám na tému Historické korene nášho 

spoločenstva prednesie Dp. Gabriel Brendza, farár v Selciach.
• Dnes popoludní o 15.00 vás pozývame na Nedeľnú chvíľu 

kresťanskej poézie, kde sa nám predstaví Juraj Kuniak s vlastnou 
tvorbou a dielom svojho obľúbeného autora Janka Silana.

• V stredu vás pozývame na záverečný koncert organového 
festivalu Vivat vox organi, kedy sa nám o 19.30 hod. predstaví 
David Di Fiore.

• No zvlášť srdečne vás pozývame na hlavnú slávnosť vo štvrtok 
večer o 18.00 hod., kedy diecézny biskup Marián Chovanec bude 
sláviť s kňazmi diecézy slávnostnú svätú omšu. 

Po svätej omši vás všetkých pozývame na občerstvenie vo farskom 
dvore - pripravujeme guláš, pivovar Urpiner nám sponzorsky 
ponúkol nápoje. A hlavne, bude príležitosť stretnúť sa a porozprávať 
s o. biskupom, kňazmi a aj medzi sebou navzájom. Pre tých, ktorí 



budú potrebovať posedieť, bude k dispozícii prízemie fary, kde budú 
stoly a stoličky.

Vincentínska zbierka
V nedeľu 27. septembra po svätých omšiach v Katedrále budú 
sestričky vincentky - Dcéry kresťanskej lásky robiť tradičnú zbierku 
pre chudobných na Haiti, v Hondurase, Albánsku a Slovensku.

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré 
bude tentokrát už v utorok po večernej svätej omši. 

Život vo farnosti
Duchovný život farnosti
Sviatosť manželstva si 19. septembra 2015 vyslúžili Silvester Šebo 
a Lýdia Csizmadiová, Maroš Bohunčák a Mária Bizeová, Jakub 
Miartuš a Miriam Mikušová.

Obetovali ste
V uplynulom období prispeli 
na kvety: bohuznáma 20 Eur, novomanželia Šebovci 70 Eur, 
novomanželia Miartušovci 70 Eur. 
Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať!



Pozývame
Duchovné cvičenia pre dospelých
Diecézny katechetický úrad banskobystrickej diecézy v spolupráci 
s Biskupstvom Banská Bystrica ponúka Duchovné cvičenia pre 
dospelých v Penzióne Zornička na Donovaloch.

Program:
11.10.-14.10.2015
 Veľpieseň o Láske.

Pre všetkých, ktorí sa chcú učiť milovať; osobitne pre 
mladých. Sprevádza: Michal Mališ

14.10.-17.10.2015
 My sme spoznali lásku a uverili sme v ňu. 

O viere a láske podľa Jozefa Ratzingera. 
Sprevádza: Marián Bublinec

22.11.-25.11.2015
 Poďte si na chvíľu odpočinúť.

Stretnutie s Pánom v tichu a samote. 
Sprevádza: Ján Kuneš

25.11.-28.11.2015
 My sme spoznali lásku a uverili sme v ňu. 

O viere a láske podľa Jozefa Ratzingera. 
Sprevádza: Marián Bublinec

Prihlasovanie: 048/47 208 01 alebo sekretar.bb@rcc.sk
Cena: 75 Eur (zahŕňa ubytovanie a stravu na osobu)
Pre veľmi slabo situovaných je možná čiastočná ( nančná výpomoc. 
V prípade potreby napíšte e-mail na adresu: bublinecm@yahoo.it
V e-maile nezabudnite uviesť farnosť, z ktorej pochádzate.
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Farnos  sv. Michala Archanjela v Dobrej  

Nive  v spolupráci s cestovnou kanceláriou  

Awertravel  s.r.o. 

             pozýva  všetkých 
        mariánskych ctite ov na 

 

 

   Pú  do Fatimy  
 

 

Termín: 11.-14. november 2015  

Cena:  520,- € 

(cena zah a: dopravu, cestovné poistenie,  

ubytovanie s plnou penziou v hoteli vo Fatime) 
 

Odlet: zo Slia a do mesta Porto   

 a následne autobusom do Fatimy  

 

Prihlási  sa môžete najneskôr do 30. septembra 2015 na 

mailovej adrese :  

putdofatimy@gmail.com 
alebo telefonicky v pracovných d och od 8.00 do 11.30 hod. 

na  tel. . 0948/556154.   


