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Liturgický kalendár:
Pondelok

9.11.

Utorok

10.11.

Streda

11.11.

Štvrtok

12.11.

Nedeľa

15.11.

Výročie posviacky Lateránskej baziliky
Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Sv. Martina z Tours, biskupa
Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
33. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

sviatok
spomienka
spomienka
spomienka

Rekolekcie
Vo štvrtok 12. novembra 2015 sa budú konať rekolekcie kňazov dekanátu
Basnká Bystrica - Katedrála. Koncelebrovaná svätá omša bude o 9.00 hod.
v Katedrále. Spovedná služba v tento deň bude až popoludní.

Zbierka na Kňazský seminár
Budúcu nedeľu bude diecézna zbierka na Kňazský seminár v Badíne.

Výmena JKS
SSV ponúka výmenu JKS so zľavou v prípade výmeny viac ako 25 ks. Ak
by si 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.

Život vo farnosti
Sviatosti
Do Rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu začlenili: 31. októbra 2015
Hanna Szakácsová a 7. novembra 2015 Anna Ceľuchová.

Obetovali ste
Úprimné Pán Boh zaplať za Vaše dary: na kvety bohuznáma 10 eur;
na kostol novomanželia Čelkovci 25 eur, z krstu Hanny Szakácsovej 40
eur, bohuznáma 10 eur, bohuznáma 20 eur, rod. Homolová 10 eur, z krstu
Anny Ceľuchovej 20 eur.

Aktivity s Kaplnkou sv. Jána Nepomuckého
Vďaka doteraz vyzbieraným finančným darom, ktoré k dnešnému dňu činia
15.324 eur a grantu Ministerstva kultúry v programe Obnovme svoj dom
vo výške 7.000 eur, sme mohli rozbehnúť prvé konkrétne práce súvisiace
s Kaplnkou sv. Jána Nepomuckého. Po výberovom konaní sme podpísali
Zmluvu s firmou Obnova s.r.o. z Banskej Štiavnice na prvú etapu opráv,
v ktorej - v zmysle nariadení Krajského pamiatkového úradu - sú zahrnuté
práce: Zameranie objektu s dôrazom na krov v zmysle rozhodnutia KPÚ;
Projektová dokumentácia objektu; Projektová dokumentácia revitalizácie
okolia; Zabezpečenie objektu (rebríky a lešenie, provizórne podopretie,
latovanie, provizórne prekrytie strechy). Tieto práce sa dodávateľ zaväzuje
vykonať do 15. december 2015.
Zároveň sme vstúpili do rokovania o ďalšej etape, ktorú majú tvoriť už
realizačné práce, vyplývajúce z projektov 1. etapy.
V októbri ste obetovali do pokladničiek v Katedrále 256,60 eur,
na Fončorde 337 eur; na účet: Čabák M. 100 eur, Rapošová A. 20 eur,
Sládeková V. 50 eur. Nech vám to všetkým Pán Boh odmení!

Pozývame
Ponuka duchovných cvičení pre rozvedených
Rehoľa Misionárov Saletínov v spolupráci s Rodinkovom 20. - 22.
novembra 2015 v Belušských Slatinách organizujú duchovnú obnovu
„rozVEDENÍ k BOHU“ I., ktorá je určená pre rozvedených, ktorí žijú
sami.
Prihlasovaci formulár je možné nájsť na stránke rodinkovo.webnode.sk
alebo sa informovať cez mail magdalena.froncova@gmail.com
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