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Liturgický kalendár:
Pondelok

21.11. Obetovanie prebl. Panny Márie

spomienka

Utorok

22.11. Sv. Cecílie, panny a mučenice

spomienka

Streda
Štvrtok
Piatok
Nedeľa

Sv. Klementa I. pápeža a mučeníka
Sv. Kolumbána, opáta
Sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov,
24.11.
mučeníkov
Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a
25.11.
mučenice
23.11.

ľub. spom.

spomienka

ľub. spom.

27.11. 1. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ

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
Minulú nedeľu bola diecézna zbierka na Kňazský seminár
v Badíne. V našej farnosti sa vyzbieralo 1.040 eur. Všetkým darcom
vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na Charitu. V mene
núdznych a tých, ktorí im pomáhajú, vám úprimne ďakujeme už
dopredu za vaše dary a pomoc.

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

Pozvánka na prednášky
V utorok 22. novembra vás (najmä starších a dôchodcov) o 9.00
hod. (hneď po svätej omši) pozývame v Katedrále na stretnutie

s policajným kaplánom Františkom Smelým a príslušníkmi
Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici, ktorí nás chcú
informovať o aktuálnych nástrahách a ohrozeniach rizikových
skupín seniorov. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť a
dobrosrdečnosť stávajú najčastejšie obeťami podvodov a krádeží.
Pri tejto príležitosti by sme radi upozornili aj na riziká a ohrozenia
chodcov ako najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky.
V piatok 25. novembra o 16.30 hod. vás pozývame na stretnutie
v Katedrále s dobrovoľníkmi, ktorí pomáhali v Afrike na projektoch,
ktoré ste cez „Pôstnu krabičku“ mnohí podporili. Po prezentácii
bude príležitosť na malé agapé v sakristii, kde budete môcť ochutnať
čaj a kávu z Afriky a zakúpením predmetov, ktoré vyrobili africké
deti, podporiť projekt pomoci Slovenskej katolíckej charity.

Stretnutie seniorov
Združenie kresťanských seniorov v Banskej Bystrici pozýva členov
na stretnutie pri príležitosti sviatku Krista Kráľa v nedeľu 20.11.2016
o 14.30 hod. do Diecézneho centra Jána Pavla II.

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.

Stretnutie rozvedených
V utorok 22. novembra 2016 od 17.00 do 19.00 hod. na fare v Radvani
sa uskutoční ďalšie modlitebné stretnutie pre rozvedených. Srdečne
pozývame.

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
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