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Liturgický kalendár:
Pondelok

12.12. Prebl. Panny Márie Guadalupskej

ľub. spom.

Utorok

13.12. Sv. Lucie, panny a mučenice

spomienka

Streda

14.12. Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

spomienka

Nedeľa

18.12. 4. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ

Spovedanie
V Katedrále bude predvianočné spovedanie od utorka 13. decembra,
kedy začnú spovedať už viacerí kňazi. Rozpis nájdete na nástenke, ako
aj na webovej stránke farnosti a na stránke Do kostola.
Spoločné spovedanie na Fončorde bude v sobotu 17. decembra
2016 od 14.00 do 16.00 hod. a v Radvani v nedeľu 18. decembra 2016
od 16.00 do 17.30 hod.

Narodeniny Svätého Otca
Katolíci na celom svete si pripomínajú okrúhle 80. narodeniny nášho
Svätého Otca Františka (narodený dňa 17. decembra 1936 v Buenos
Aires). Prosím, z vďačnosti za jeho pastiersku službu, obetujme
za neho svoje modlitby a obety.

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

Život farnosti
Sviatostný život
Sviatosťou krstu sa do Rodiny Božích detí začlenili: 20.11.2016 Hana
Šipkovská, 3.12.2016 Daniel Hudec a Marko Chomjak.

Obetovali ste
Na kostol: bohuznáma 5 eur, rod. Komarová 50 eur, pútnici z Indonézie
75 eur.
Na Kaplnku sv. Jána Nepomuckého za mesiac november:
pokladničky: v Katedrále 309 eur, v Podlaviciach 159,45 eur
dary jednotlivcov 892 eur.

Pozvánky
Adventné koncerty
1., Dnes, v nedeľu 11. decembra 2016 vás pozývame o 15.00 hod.
do Katedrály na Adventný benefičný 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.
2., Farnosť Uľanka pozýva na Adventný benefičný 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.
3., Farnosť Banská Bystrica-mesto pozýva na Adventný koncert, ktorý
v spolupráci s Konzervatóriom Jána Levoslava Bellu odznie v nedeľu
18. decembra o 17.30 hod. vo farskom kostole Nanebovzatia Panny
Márie.

Modlitbové stretnutie
Oznamujeme vám, že posledné tohoročné modlitbové stretnutia
pre rozvedených z našej diecézy bude v utorok 20. decembra 2016
od 17.00 do 19.00 hod. na fare v Radvani. Všetkých záujemcov srdečne
pozývame.
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