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Liturgický kalendár:

Streda 21.12. Sv. Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi ľub. spom.

Štvrtok 22.12. Sv. Jána Kentského, kňaza ľub. spom.

Nedeľa 25.12. NARODENIE PÁNA slávnosť

Spovedanie
V Katedrále bude predvianočné spovedanie od pondelka 

19. decembra do piatku 23. decembra 2017, spovedať budú viacerí 
kňazi. Rozpis nájdete na nástenke, ako aj na webovej stránke farnosti 
a na stránke Do kostola. Prosíme, aby ste využili tieto dni a časy, 
pretože v sobotu na Štedrý deň už spovedať nebudeme.
Betlehemské svetlo
Dnes (v nedeľu 18.12.) pri večernej svätej omši o 18.00 hod. prinesú 
skauti Betlehemské svetlo, ktoré si potom budete môcť preniesť do 
svojich domácností. 
Zber poštových známok
Slovenské misijné hnutie poriada Zber použitých poštových známok. 
Zberná krabica je za lavicami, do nej môžete až do 2. februára 2017 
vhadzovať použité známky, ktoré sa použijú na podporu misijných 
projektov.
Dobrá novina
Aj tento rok sa deti našej farnosti zapoja do koledovania – Dobrá 
novina. Na slávnosť Narodenia Pána (25.12.2016) popoludní chcú 
navštíviť Vaše príbytky s koledami a vinšami. Zároveň tak môžete 
prispieť na podporu projektov Deti deťom. Ak máte záujem privítať 
koledníkov vo svojom príbytku, prihláste sa v sakristii.
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
Sviatostný život
Sviatosťou krstu sa do Rodiny Božích detí začlenili: 10.12.2016 Hana 
Mokrošová, 17.12.2016 Kristína Kočišová.

Sviatosné manželstvo si 10.12.2016 navzájom vyslúžili Matej Mokroš 
a Ivana Vaníková.

Obetovali ste
Na kostol: bohuznáma rodina 20 eur, z krstu Kristíny Kočišovej 30 eur;
Na kvety: Ruža Margity Jablonskej 50 eur, Ruža Márie Horňákovej 50 
eur.

Na Kaplnku sv. Jána Nepomuckého v mesiaci december: 
osobné dary jednotlivcov a vklady na účet 2.220 eur.

Všetkým darcom vyslovujeme úprimené Pán Boh zaplať! — nech 
vám to dobrý Boh štedro odmení v tom, čo od Neho najviac 
potrebujete!

Pozvánky
Adventné koncerty
Farnosť Banská Bystrica-mesto pozýva na Adventný koncert, ktorý 
v spolupráci s Konzervatóriom Jána Levoslava Bellu odznie dnes, 
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.


