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Liturgický kalendár:

Pondelok 23.11.
Sv. Klementa I. pápeža a mučeníka 
Sv. Kolumbána, opáta

ľub. spo-
mienka

Utorok 24.11.
Sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov, 
mučeníkov

spomienka

Streda 25.11. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice ľub. spo-
mienka

Nedeľa 29.11. 1. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ

Slávnosť Krista Kráľa
Dnes, na slávnosť Krista Kráľa, 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 Charitu
Minulú nedeľu bola diecézna zbierka na Kňazský seminár v Badíne. 
V našej farnosti sa vyzbieralo 404 eur. Všetkým darcom úprimné 
Pán Boh zaplať!
Budúcu nedeľu bude zbierka na Charitu.

Končí Obdobie „Cez rok“
Tento týždeň končí liturgický rok a budúcou nedeľou začneme 
Adventné obdobie.
Adventný veniec budeme požehnávať v sobotu pri večernej svätej 
omši. Kto z vás by si chcel dať požehnať svoje venčeky, či sviečky 
do domácnosti, môžete ich pred svätými omšami v sobotu večer a 
v nedeľu položiť pred farský adventný veniec.

Výmena JKS
Zber JKS bude trvať v sakristii ešte do stredy, kedy by nám spevníky 
mali prísť. Od štvrtka si ich budete môcť vyzdvihnúť.
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Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré bude 
vo štvrtok po večernej svätej omši.

Život vo farnosti
Rytieri Krista Kráľa
Ďakujeme za Vaše modlitby, ktorými ste sprevádzali našich 
miništrantov,  ktorí sa od letných prázdnin aktívne pripravovali 
odstraňovaním chýb a budovaním čností na to, aby sa dnes, na 
slávnosť Krista Kráľa mohli stať jeho Rytiermi. Dnes, pri svätej omši 
o 9.30 dostali nový miništrantský odev a vyjadrili svoju túžbu byť 
Rytiermi Krista Kráľa. A zároveň Vás prosíme o ďalšie modlitby za 
nich, aby vytrvali.

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. 


