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Liturgický kalendár:
Pondelok

26.9.

Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov

ľub. spom.

Utorok

27.9.

Sv. Vincenta de Paul, kňaza

spomienka

Streda

Štvrtok

Sv. Václava, mučeníka
Sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov,
mučeníkov
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela,
29.9.
archanjelov
28.9.

ľub. spom.

sviatok

Piatok

30.9.

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

spomienka

Sobota

1.10.

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky
Cirkvi

spomienka

Nedeľa

2.10.

27. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Veni Sancte
V utorok 27. septembra 2016 bude počas svätej omše o 18.00 hod. slávnostné
Veni Sancte - otvorenie akademického roka. Hlavným celebrantom bude
diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Prvá sobota
V sobotu začína mesiac október. Pozývame vás na fatimský program na Starých
Horách.

Október - mesiac Ruženca
Október je osobitným spôsobom mesiacom Ruženca. Cirkev nám odporúča, aby
sme viac uvažovali nad jednotlivými udalosťami zo života Pána Ježiša a Panny
Márie, ktoré sú vyjdrené v tajomstvách ruženca.
Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole,
v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení.
Na získanie odpustkov sa stanovuje:
1. stačí štvrtina celého ruženca (5 desiatkov),
2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách,
3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku
(teda v každom Zdravase).

K tomu terba splniť aj základné podmienky pre odpustky (byť v milosti
posväcujúcej, prijať sväté prijímanie a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca).
V Katedrále býva ružencová pobožnosť ráno po prvej svätej omši a
v nedeľu začína po 7.00 hodine, pred prvou svätou omšou.

Život farnosti

Sviatosný život

Sviatosťou krstu sa do Rodiny Božích detí začlenili: 15.9.2016 Janka Šušotová,
17.9.2016 Damián Ďurčo.
Sviatosť manželstva si navzájom vyslúžili:
10. septembra 2016 - Miroslav Krahulec a Andrea Švehlová,
16. septembra 2016 - Jaroslav Čupka a Janka Lenárová,
Dávid Maruška a Anna Kováčiková,
17. septembra 2016 - Tomáš Ivan a Barbora Hrončiaková,
Róbert Oboňa a Alena Sabacká.

Pozvánky

Pozývame

Bratia vincentíni spolu s vincentskou rodinou Vás v nedeľu 25.09. 2016 pozývaju
osláviť slávnosť ich zakladateľa sv. Vincenta de Paul, v kostole sv. Alžbety
Uhorskej na Dolnej ulici v Banskej Bystrici. Program: od 18.30 duchovný
program; od 19.00 slávnostná sv. omša za hudobného sprievodu mladých
umelcov, po sv. omši uctenie si relikvií sv. Vincenta.
Farnosť Banská Bystrica - Fončorda pozýva vo štvrtok na odpustovú slávnosť
titulu kostola, kedy je možné získať v kostole sv. Michala Archanjela aj úplné
odpustky za obvyklých podmienok.

Organový festival VIVAT VOX ORGANI
Najbližšiu stredu 28. septembra 2016 o 19.30 v Katedrále sv. Františka Xaverského
pripravili organizátori festivalu VIVAT VOX ORGANI ešte jeden špeciálny
koncert. Na ňom vystúpia umelci pôsobiaci v našom meste, aby tak podporili
snahu o opravu vzácneho historického organa majstra Martina Podkonického
z roku 1751, ktorý sa nachádza v starobylom kostole Premenenia Pána v Španej
Doline.
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