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Liturgický kalendár:
Pondelok 16.11. Sv. Margity Škótskej Sv. Gertrúdy, panny ľub. spom.

Utorok 17.11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky spomienka

Streda 18.11.
Výročie posviacky bazilík sv. Petra a sv. Pavla, 
apoštolov

ľub. spom.

Sobota 21.11. Obetovanie prebl. Panny Márie spomienka

Nedeľa 22.11. KRISTA KRÁĽA slávnosť

Slávnosť Krista Kráľa
Budúcu nedeľu je slávnosť Krista Kráľa, ktorá je ukončením 
liturgického roka.
V našej farnosti, počas svätej omše o 9.30 hod. budú miništranti, ktorí 
sa rozhodli byť Rytiermi Krista Kráľa, oblečení do svojich nových 
miništrantských odevov a vyjadria aj svoju snahu vernosti Kristovi 
Kráľovi. Počas svätej omše bude aj krst a stretnutie prvoprijímajúcich 
detí s rodičmi.
V závere všetkých svätých omší bude Modlitba zasvätenia pred 
vyloženou Sviatosťou oltárnou. Kto sa jej zúčastní, môže získať úplné 
odpustky za obvyklých podmienok (byť v milosti posväcujúcej, 
prijať sv. prijímanie a pomodliť sa na úmysel Sv. Otca).

Zbierka na Kňazský seminár
Dnes je diecézna zbierka na Kňazský seminár v Badíne. Všetkým 
darcom úprimné Pán Boh zaplať!

Svätá omša pre KGŠM
V sobotu 21.11. o 17.00 bude svätá omša pre študentov KGŠM, ktorí 
následne budú mať stužkovú slávnosť. Hlavným celebrantom bude 
Mons. Branislav Koppal, generálny vikár.

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 
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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
Duchovný život
Do Domu nebeského Otca sme 13. 11.2015 vyprevadili Karolínu Baisovú 
(77r.).

Obetovali ste
Úprimné Pán Boh zaplať za Vaše dary: na kvety novomanželia Nemšákovci 
70 eur; na kostol p. Tkáčová 10 eur.

Pozývame
KGŠM - Deň otvorených dverí
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Hurbanova 9, Banská 
Bystrica, srdečne pozýva všetkých rodičov a žiakov piatych a 
deviatych ročníkov základných škôl na Deň otvorených dverí, ktorý 
sa uskutoční vo štvrtok  26. novembra 2015 od  830 do 1300 hod.
Návštevníkom  budú  poskytnuté informácie o štúdiu na Katolíckom 
gymnáziu, budú sa môcť zúčastniť vyučovania, prezrieť si jednotlivé 
triedy, odborné učebne, telocvičňu, areál školy a internát a tiež uvidia  
rôzne ukážky zo záujmovej činnosti žiakov Katolíckeho gymnázia Š. 
Moysesa .
Na vašu návštevu sa tešia študenti a pracovníci Katolíckeho gymnázia 
Štefana Moysesa v B. Bystrici. 


