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Liturgický kalendár:
Pondelok

2.11.

Utorok

3.11.

Streda

4.11.

Štvrtok

5.11.

Nedeľa

8.11.

VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH
Sv. Martina de Porres, rehoľníka
Sv. Karola Borromea, biskupa
Sv. Imricha
32. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

spomienka
ľub. spom.
spomienka
ľub. spom.

Pomoc dušiam v očistci
V nedeľu 1. novembra je prikázaný sviatok - Slávnosť Všetkých
svätých. Týmto dňom začína oktáva, počas ktorej môžeme získavať
úplné odpustky pre duše v očistci a to za nasledovných podmienok:
• Veriaci, ktorý v deň Spomienky na verných zosnulých navštívi
kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána – Otčenáš
a vyznanie viery – Verím v Boha;
• Veriaci, ktorý v uvedené dni navštívi cintorín a aspoň mysľou sa
pomodlí za zosnulých.
Okrem týchto odpustkových úkonov treba splniť tri podmienky: sv.
spoveď (byť v milosti posväcujúcej), sv. prijímanie (najlepšie v ten
deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas’ a Sláva).
Spoločnú dušičkovú pobožnosť budeme mať v katedrálnej krypte
v nedeľu po sv. omši o 9.30, v pondelok po sv. omši o 8.30 a v utorok
po večernej sv. omši.

Prvý piatok a sobota
V týždni je prvý piatok v mesiaci. Prvopiatková pobožnosť bude
v závere ranných sv. omší.
V sobotu vás pozývame na fatimský program na Starých Horách.

Súťaž chrámových zborov
V sobotu 7. novembra 2015 bude v Katedrále prebiehať súťaž
chrámových zborov v rámci 35. festivalu zborového spevu Viliama
Figuša Bystrého.

Výmena JKS
SSV ponúka výmenu JKS so zľavou v prípade výmeny viac ako 25
ks. Preto sme zozbierali staré knihy v kostole. Ak má niekto z vás
medzi nimi svoju vlastnú, môže si ju vyzdvihnúť v sakristii. Ak by
si však chcel niekto vymeniť svoju starú knihu za novú v zľavnenej
cene maximálne 3,50 eur/kus namiesto obchodnej ceny 4,90 eur,
môže ju dať v sakristii, kde sa zaeviduje a keď sa kúpia nové, môže
si svoju vyzdvihnúť. Tento zber bude trvať v sakristii do 22.11.2015.

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

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:
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 finančná výpomoc.
V prípade potreby napíšte e-mail na adresu: bublinecm@yahoo.it
V e-maile nezabudnite uviesť farnosť, z ktorej pochádzate.
Vydáva RKC, Farnosť Basnká Bystrica - Katedrála, ako svoj týždenník pre vlastnú potrebu.
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