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Liturgický kalendár:
Pondelok

28.9.

Utorok

29.9.

Streda

30.9.

Štvrtok

1.10.

Piatok

2.10.

Nedeľa

4.10.

Sv. Václava, mučeníka
Sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučen.
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela,
archanjelov
Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Sv. Terézie z Lisieux,
panny a učiteľky Cirkvi
Svätých anjelov strážcov
27. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

ľubovoľná
spomienka
sviatok
spomienka
spomienka
spomienka

Prvý piatok a sobota
V týždni bude prvý piatok v mesiaci. Prvpiatkovú pobožnosť
budeme mať v závere ranných svätých omší a večer na ukončenie
adorácie. Pozývame vás aj na Fatimskú sobotu na Starých Horách.

Október - mesiac Ruženca
Október je osobitným spôsobom mesiacom Ruženca. Cirkev nám
odporúča, aby sme viac uvažovali nad jednotlivými udalosťami zo
života Pána Ježiša a Panny Márie, ktoré sú vyjdrené v tajomstvách
ruženca.
Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole,
v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom
združení.
Na získanie odpustkov sa stanovuje:
1. stačí štvrtina celého ruženca (5 desiatkov),
2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách,
3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného
zvyku (teda v každom Zdravase).
K tomu treba splniť aj základné podmienky pre odpustky (byť

v milosti posväcujúcej, prijať sväté prijímanie a pomodliť sa na
úmysel Svätého Otca).
V Katedrále býva ružencová pobožnosť ráno po prvej svätej omši
a v nedeľu začína po 7.00 hodine, pred prvou svätou omšou.

Prosba
Od pondelka 28.9. odchádzam na liečenie. Vrátim sa až o 4 týždne,
koncom októbra. Zatiaľ ma budú zastupovať viacerí kňazi. Prosím
vás o modlitby pre seba, ale aj o trpezlivosť, ak sa nepodarí vždy
byť k dispozícii, nakoľko kňazi, ktorí ma zastupujú, majú aj svoje
povinnosti, ktoré musia plniť.

Spievané vešpery
Budúcu nedeľu vás po večernej svätej omši poozývame na spievané
Vešpery.

Poďakovanie
Zo srdca ďakujem všetkým vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom
prispeli k dôstojnému prežívaniu roku prípravy a aj samotnej
slávnosti 300. výročia posviacky Katedrály. Na pamiatku ponúkame
obrázky, ktoré nájdete v laviciach a za lavicami, s modlitbou Poklony
pre získanie čiastočných odpustkov.

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

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.

Život vo farnosti
Duchovný život farnosti
Sviatosť manželstva si 26. septembra 2015 vyslúžili Evarist Zuzan a
Jana Očenášová, Miroslav Benč a Gabriela Kováčová.

Obetovali ste
V uplynulom období prispeli
na kostol: bohuznámy 10 Eur,
na kvety: novomanželia Zuzanovci 70 Eur, novomanželia Benčovci
70 Eur.
Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať!

Pozývame
Pozvánka - odpust
Farnosť Banská Bystrica - Fončorda pozýva v utorok na odpustovú
slávnosť titulu kostola, kedy je možné získať v kostole sv. Michala
Archanjela aj úplné odpustky za obvyklých podmienok.

FarnosĨ sv. Michala Archanjela v Dobrej
Nive v spolupráci s cestovnou kanceláriou
Awertravel s.r.o.

pozýva všetkých
mariánskych ctiteĖov na

PúĨ do Fatimy
Termín: 11.-14. november 2015
Cena: 520,- €
(cena zahĚĖa: dopravu, cestovné poistenie,
ubytovanie s plnou penziou v hoteli vo Fatime)

Odlet: zo Sliaþa do mesta Porto
a následne autobusom do Fatimy

PrihlásiĨ sa môžete najneskôr do 30. septembra 2015 na
mailovej adrese :

putdofatimy@gmail.com
alebo telefonicky v pracovných dĜoch od 8.00 do 11.30 hod.
na tel. Ā. 0948/556154.
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