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Liturgický kalendár:

Utorok 6.12. Sv. Mikuláša, biskupa ľub. spom.

Streda 7.12. Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka

štvrtok 8.12.
NEPOŠKVRNENÉ POČATIE 
PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

slávnosť

Piatok 9.12. Sv. Jána Didaka Cuauhtlatoatzin ľub. spom.

Nedeľa 11.12. 3. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ

Zimné kántrové dni
V stredu, piatok a sobotu budú zimné kántrové dni. Ich obsahom 
je Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; 
pokoj a spravodlivosť vo svete. Záväzný je jeden deň. U nás to bude 
sobota.
Ekumenická pobožnosť
V stredu 7. decembra 2016 o 20.00 hod. bude v Katedrále ekumenická 
pobožnosť. Pozývame vás na túto aktivitu z príležitosti Konferencie 
ku Dňu ľudských práv, ktorá sa koná 7.-8.12.2016 v Banskej Bystrici.
Na ekumenickej pobožnosti prijali účasť takmer všetky kresťanské 
cirkvi, pôsobiace v Banskej Bystrici.
Ďakovná svätá omša
Dnes, v nedeľu 4. decembra 2016 o 18.00 hod. bude svätá omša 
za všetkých zomrelých, ktorých darovanie orgánov umožnilo 
iným žiť. Približne v tom čase budú na tento úmysel sväté omše aj 
v Bratislave a Košiciach. 
Zbierka na charitu
Minulú nedeľu bola celoslovenská zbierka na Charitu. V našej 
farnosti sa vyzbieralo 755 eur. V mene núdznych a tých, ktorí im 
pomáhajú, vám úprimne ďakujeme za vaše dary a pomoc.
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Pozvánka
Deti, ktoré chodia na Farský krúžok šikovných rúk vás pozývajú 
6. decembra od 15.00 hodiny na Námestie SNP k stánku, kde 
môžete vidieť, aké výrobky vyrábajú a zároveň ich môžete podporiť 
svojou účasťou, zakúpením predmetov alebo príspevkom, alebo len 
ochutnať vynikajúci bylinkový čaj.
Modlitbové stretnutie
V utorok 6. decembra 2016 vás pozývame o 17.15 hod. do kostola 
sv. Michala Archanjela na Fončorde na Modlitbové stretnutie za 
zdravotníckych pracovníkov a ozdravenie zdravotníctva. 
Program: 17.15 hod. - chvály, vďaky, odprosenia, prosby; 18.00 hod - 
svätá omša.
Adventné koncerty
Budúcu nedeľu 11. decembra 2016 vás pozývame o 15.00 hod. 
do Katedrály na Adventný bene- čný koncert Svetlo pre nádej. 
Účinkuje detský spevácky zbor Voce Eufonico z Novej Bane a hosť 
Dávid Bílek. Vstupné je dobrovoľné a výťažok bude venovaný v 
prospech detských onkologických pacientov.

Farnosť Uľanka pozýva na Adventný bene- čný koncert, ktorý sa bude 
konať v nedeľu 11. decembra v kostole sv. Jakuba v Jakube o 15.00 
hod. Missa in Jazz od nemeckého skladateľa Petra Schindlera odznie 
v prevedení Akademického speváckeho zboru UKF aj s orchestrom, 
pod taktovkou Marka Štrbáka. Výťažok z koncertu bude použitý na 
opravu historického organu v Španej Doline.
Púť 
Miestna skupina SSV v Banskej Bystrici pozýva člnov a priaznivcov 
na púť do Badína, Hronseku a Poník. Navštívime Kňazský seminár, 
Drevený artikulárny kostol a kostol sv. Františka Assiského. Autobus 
pôjde o 8.30 zo Sásovej (Penzión), 8.40 z Nám. Slobody (VUB), 8.55 
Kyjevské nám., 9.05 Radvaň (Pošta). Predpokladaný návrat o 16.00 
hod. Prihlášky do 5.12.2016 u p. Viery Borbášovej (0903 237 773) a p. 
Antona Mihaľku (0915 274 368). 
Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré bude 
výnimočne v piatok večer po svätej omši.


