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Liturgický kalendár:

Utorok 11.10. sv. Jána XXIII., pápeža ľub. spom.

Piatok 14.10. Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka ľub. spom.

Sobota 15.10. Sv. Terézie z Avily, panny a učiteľky Cirkvi spomienka

Nedeľa 16.10. 29. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

POZOR!!!  ZMENA ČASU!!!
V nedeľu 16.10.2016 bude o 9.00 hod. 

vysielaná svätá omša do Slovenského rozhlasu.

Preto svätá omša o 9.30 nebude!
Hlavným celebrantom bude dp. Ján Viglaš, 

rektor Kňazského seminára v Badíne.

Mimoriadna svätá omša
V stredu 12. októbra bude o 10.00 hod. mimoriadna svätá omša 
pre žiakov a pedagógov Základnej cirkevnej školy Štefana Moysesa, 
ktorí si vykonajú púť a prechod Svätou bránou milosrdenstva.
Hlavným celebrantom bude dp. Martin Ďuračka, biskupský vikár 
pre školstvo.
Rekolekcie kňazov dekanátu
Vo štvrtok 13. októbra bude o 9.00 hod. svätá omša pri príležitosti 
rekolekcie kňazov dekanátu Banská Bystrica - Katedrála. Po nej 
bude pokračovať program kňazov v Diecéznom centre.
Preto spovedná služba bude až popoludní od 13.00 hod.
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Spovedná služba
V piatok 14. októbra NEBUDE SPOVEDNÁ SLUŽBA, nakoľko 
pátri karmelitáni majú celoslovenské stretnutie, pri príležitosti 
kňazskej vysviacky, ktorú príjme brat Ján Števkov, OCD, v bazilike  
Návštevy Panny Márie na Starých Horách 15. októbra 2016 o 10.00 
hod. Svätiteľom bude Mons. Marián Chovanec, banskobystrický 
diecézny biskup.
Pozvánka na misijnú nedeľu
Bratia vincentíni, spolu so svojími laickými misionármi, Vás dňa 
16. októbra 2016 o 18.00 hod. pozývajú do kostolíka sv. Alžbety. 
S blížiacou sa misijnou nedeľou môžeme nahliadnuť do sveta misií 
prostredníctvom svedectiev a gospelovej hudby. 
O 19.00 hod. bude svätá omša.
Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré 
bude vo štvrtok večer po svätej omši.

Život farnosti
Sviatosný život
Sviatosť manželstva si navzájom vyslúžili:
30. septembra 2016 - Tomáš Nagy a Barbora Javorská.

Obetovali ste
Na kostol: rod. Homolová 20 eur, bohuznáma 20 eur.
Na kvety: novomanželia: Nagy-Javorská 70 eur.

Nech všetkým dobrodincom dobrý Boh bohato odmení ich dary!


