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Liturgický kalendár:
Pondelok

13.6.

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa
Cirkvi

Nedeľa

19.6.

12. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

spomienka

POZOR!!! ZMENA ČASU!!!
V nedeľu 19.6.2016 bude o 9.00 hod. vysielaná
svätá omša do Slovenského rozhlasu.

Preto svätá omša o 9.30 nebude!
Svätá omša v utorok
V utorok o 11.00 hod. bude svätá omša pre dobrovoľníkov z hospicu
v Trenčíne, ktorí sa zastavia v Banskej Bystrici. Preto minimálne
dopoludnia adorácia nebude.

Kňazská vysviacka
V sobotu 18. júna 2016 bude vo Farskom kostole Nanebovzatia
Panny Márie kňazská vysviacka o 10.00 hod. Sviatosť kňazstva
príjmu 4 kandidáti, medzi ninmi aj náš bývalý miništrant Michal
Válka.

Svätá omša do Slovenského rozhlasu
V nedeľu 19. júna bude vysielaná svätá omša do Slovenského rozhlasu
o 9.00 hod. Hlavným celebrantom bude Dp. Martin Ďuračka,

Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude tento týždeň vo
štvrtok, po večernej sv. omši.

Život vo farnosti
Sviatostný život
Do Rodiny božích detí sa 11. júna 2016 sviatosťou krstu začlenil:
Adam Harakaľ.
Manželstvo si 11. júna 2016 vyslúžili:
Miloš Kopa a Katarína Cirbesová, Boris Fugger a Melánia Rolincová,
Miroslav Boľf a Eva Varcholová.

Obetovali ste
V uplynulom období ste obetovali:
na kostol - z krstu Adama Harakaľa 50 eur, novnomanželia
Fuggerovci 80 eur.
na kvety - novomanželia Kopovci 70 eur, novomanželia Fuggerovci
70 eur, novomanželia Boľfovci 70 eur.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!!!

Pozývame
Prihlasovanie na farskú púť
Vo Svätom roku milosrdenstva plánujeme urobiť dvojdňovú púť
našej katedrálnej farnosti do Sanktuária Božieho milosrdenstva
v Krakove, doplnenú o ďalšie vzácne miesta (v Krakove Sanktuárium
Jána Pavla II. s kópiou Turínskeho plátna, katedrálu sv. Stanislava

na Waweli. Wadowice - rodisko sv. Jána Pavla II., múzeum v dome,
kde sa narodil a farský kostol. Osvienčim - bývalý koncentračný
tábor).
Púť sa bude konať v dňoch 16. - 17. septembra 2016.
Predpokladaná cena na osobu je 70 eur. V nej je zahrnutá doprava
klimatizovaným autobusom, obed v Krakove, ubytovanie s večerou
a raňajkami vo Wadowiciach v kláštore pátrov karmelitánov, vstup
do Múzea sv. Jána Pavla II. a v Oswienčime.
Prihlasovať sa môžete v sakristii alebo na fare. Pri prihlásení je
potebné uhradiť zálohu 50 eur.

Prihlasovanie na birmovku
Pozývame chlapcov a dievčatá našej farnosti, ktorí sa chcú pripraviť
na prijatie sviatosti birmovania aby si vyzdvihli prihlášku na farskom
úrade. Prihlásiť sa môžete do koca školského roka. Pozývame aj
dospelých, ktorí ešte nemajú birmovku, aby sa prihlásili. Často sa
napríklad stáva, že niektorí chcú byť krstnými alebo birmovnými
rodičmi, ale bez birmovky to nejde. Môžu byť zapísaní len ako
svedkovia a to sa im nepáči. Protim príležitosť pripraviť sa na prijatie
sviatosti birmovania je u nás každý rok.

Pozvánka
Farnosť Podlavice pozýva v nedeľu 19. júna 2016 o 15.00 hod. na
8. stretnutie chrámových zborov.
Z Banskej Bystrice to budú Katedrálny spevácky zbor Xaverius,
Spevácky zbor sv. Michala z Fončordy a Spevácky zbor CREAmusica
z Podlavíc. Hosťom bude Spevácky zbor Božského Srdca Ježišovho
z farnosti Zvolen - Sekier.
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