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Liturgický kalendár:

Pondelok 17.10.
Sv. Ignáca Antiochijského, 
biskupa a mučeníka

spomienka

Utorok 18.10. Sv. Lukáša, evanjelistu sviatok

Streda 19.10.

Sv. Jána de Brébeuf a sv. Izáka Jogues, 
kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov 
Sv. Pavla z Kríža, kňaza

ľub. spom.

Sobota 22.10. sv. Jána Pavla II., pápeža ľub. spom.

Nedeľa 23.10. 30. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Mimoriadna svätá omša a prerušenia adorácie
V utorok 18.10.2016 o 12.00 hod. bude svätá omša v anglickom 
jazyku, ktorej sa zúčastní skupina pútnikov zo Singapúru. Na čas 
svätej omše a s ňou súvisiacich príprav bude adorácia prerušená.
Adorácia nebude ani v piatok 21.10.2016 popoludní, nakoľko 
o 15.00 hod. bude sobášny obrad. Adorácia bude v piatok ukončená 
približne 1/2 hodinu pred sobášnym obradom.

Misijná nedeľa
Budúca nedeľa je misijnou nedeľou, kedy sa budeme osobitne 
modliť o Božie požehnanie pre misijné územia. Bud eme však prosiť 
a uvažovať aj nad tým, že my všetci máme misijné povolanie - teda 
úlohu ohlasovať Ježiša Krista a svoju vieru v neho - svojim životom.
Pri tejto príležitosti bude aj celoslovenská zbierka na misie. 

Všetkým darcom už dopredu vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Stretnutie prvoprijímajúcich
Budúcu nedeľu 23.10.2016 bude prvé stretnutie prvoprijímajúcich 
detí a ich rodičov na svätej omši o 9.30 hod. Budú pre nich 
rezervované prvé lavice - prosíme, aby ste im ponechali miesto a už 
dopredu vám ďakujeme za porozumenie.
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Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré 
bude vo štvrtok večer po svätej omši.

Život farnosti
Obetovali ste

Na kostol: bohuznáma 10 eur.

Nech všetkým dobrodincom dobrý Boh bohato odmení ich dary!

Pozvania
Pozvánka Slovenskej katolíckej charity
Slovenská katolícka charita si Vás pri príležitosti Európskeho dňa 
boja proti obchodovaniu s ľuďmi dovoľuje srdečne pozvať na tretí 
ročník : lmového festivalu Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi.
Festival sa uskutoční dňa 21. októbra (piatok) v Záhrade – Centre 
nezávislej kultúry na Námestí SNP 16 v Banskej Bystrici o 17:00 
hod.
Ide o unikátny : lmový festival, kde pútavým spôsobom priblížime 
fenomén novodobého otroctva, ktorý je jedným z najväčších 
globálnych zločinov súčasnosti. Počet obetí obchodovania sa 
celosvetovo odhaduje na takmer 21 miliónov ľudí.

Pozvánka pre rozvedených
V utorok 18. októbra 2016 od 17:00 do 19:00 hod. na fare 
v Radvani sa uskutoční ďalšie modlitebné stretnutie pre rozvedených.
Srdečne pozývame.


