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Liturgický kalendár:

Utorok 15.11.
Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa 
Cirkvi

ľub. spom.

Streda 16.11. Sv. Margity Škótskej Sv. Gertrúdy, panny ľub. spom.

Štvrtok 17.11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky spomienka

Piatok 18.11.
Výročie posviacky bazilík sv. Petra a sv. 
Pavla, apoštolov

ľub. spom.

Nedeľa 20.11. KRISTA KRÁĽA slávnosť

POZOR!!!  ZMENA ČASU!!!
V nedeľu 20.11.2016 bude o 9.00 hod. 

vysielaná svätá omša do Slovenského rozhlasu.

Preto svätá omša o 9.30 nebude!
Hlavným celebrantom bude Mons. Marián Chovanec, diecézny biskup.

Prosba z Charity BB
Charita Banská Bystrica prosí o pomoc s teplým oblečením a 
dekami, obuvou pre ľudí bez domova priniesť to môžu na charitu 
Tajovského  1. Banská Bystrica. Za vašu pomoc vopred ďakujeme.

Zbierka na seminár
Dnes je diecézna zbierka na Kňazský seminár v Badíne. Všetkým 
darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré 
bude vo štvrtok večer po svätej omši.
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Život farnosti -
Kaplnka sv. Jána

Informácia o Kaplnke
Minulú nedeľu som oznámil, že dnes poskytneme informácie 
o stave a aktivitách súvisiacich s Kaplnkou sv. Jána Nepomuckého. 
Podrobnejšie informácie sú na farskej stránke www.katedralabb.sk
Vzhľadom na dnešnú Zbierku na seminár budú v zadnej kaplnke 
pri spovednici až od pondelka (aj cez víkendy) vystavené predmety, 
ktorých kúpou môžete podporiť zbierku na Kaplnku.

Pozvánky
Pozvánka na prednášku
Farnosť BB - Fončorda pozýva v piatok 18. novembra 2016 o 17.30 
hod. na prednášku spojenú s diskusiou na tému: Kresťasnstvo a 
Islam (Čo nás spája a čo nás neprekonateľne rozdeľuje). Prednáška 
bude v pastoračnom centre. Dp. Ján Krupa, ktorý sa týmto témam 
venuje aj v médiách, tiež srdečne pozýva na toto stretnutie.
Deň otvorených dverí
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici pozýva 
rodičov a žiakov piatych a deviatych ročníkov základných škôl na: 
Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 24. novembra 
2016 od 8.30 do 13.00 hod. 
Duchovná obnova pre rozvedených
Misionári saletíni pozývajú v dňoch 2.-4. decembra 2016 na 
duchovnú obnovu „rozVEDENÍ k BOHU I.“ (pre rozvedených, 
ktorí nežijú v ďalšom zväzku) do Rodinkova v Belušských Slatinách. 
Je možné prísť aj s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori. 
Prihlasovací formulár je na stránke www.rodinkovo.webnode.sk


