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Liturgický kalendár:

Prvý piatok a prvá sobota
V týždni je 1. piatok v mesiaci - prvopiatková pobožnosť bude 
v závere svätých omší ráno a na ukončenie adorácie večer.
V sobotu vás pozývame na fatimský program na Starých Horách.

Porciunkula
Dňa 2. augusta možno vo farských a katedrálnych kostoloch získať 
úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie 
odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otčenáš 
a Verím v Boha. Okrem toho treba splniť aj tri základné podmienky: 
byť v milosti posväcujúcej (po sv. spovedi), prijať sv. prijímanie a 
pomodliť sa na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdrava a Sláva).

Prihlasovanie na birmovku
Pozývame chlapcov a dievčatá našej farnosti, ktorí ukončil 8. ročník 
ZŠ a takisto dospelých, ktorí sa chcú pripraviť na prijatie sviatosti 
birmovania, aby si vyzdvihli prihlášku na farskom úrade alebo 
v sakristii. Prihlásiť sa môžete do koca prázdnin. Najbližšia birmovka 
bude na Turíce r. 2018.

Pondelok 31.7. Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza spomienka

Utorok 1.8.
Sv. Alfonza Márie de’ Ligouri, 
biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka

Streda 2.8.
Sv. Euzébia Vercellského, biskupa 
Sv. Petra Juliána Eymard, kňaza

ľub. spom.

Štvrtok 4.8. Sv. Jána Márie Vianneya, kňaza spomienka

Sobota 5.8.
Výročie posviacky hlavnej mariánskej 
baziliky v Ríme

ľub. spom.

Nedeľa 6.8. PREMENENIE PÁNA sviatok
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Organový festival VIVAT VOX ORGANI
V mesiacoch august a september vás pozývame na piaty ročník 
medzinárodného feastivalu organovej hudby VIVAT VOX 
ORGANI, ktorý bude v nsšej Katedrále každú stredu o 19.30 hod., 
počnúc najbližšou stredou 2. augusta 2017.

Oznam pre motoristov
MOTORISTI, POZOR!!! Isto uznáte, že ochrany na cestách nikdy 
nie je dosť! Blíži sa sviatok sv. Krištofa, patróna motoristov. Pri tejto 
príležitosti Farský úrad Uľanka, Farský úrad B.Bystrica – Podlavice 
v spolupráci s Kolibou U sv. Krištofa Uľanka pozývajú na 14.  ročník 
požehnania motorových vozidiel a iných dopravných prostriedkov 
dňa 30. 7. 2017 (nedeľa) o 15.00 hod. na parkovisku pri Kolibe (na 
ťahu Banská Bystrica – Donovaly E77). 

Upratovanie kostola
Pozývame vás, s prosbou o pomoc,  na upratovanie kostola, ktoré 
bude vo štvrtok po večernej sv. omši. 

Život farnosti
Obetovali ste
Na kostol: bohuznáma 10 eur; 
Na kvety: novomanželia Úradníkovci 70 eur.

Nech vám to dobrý Boh štedro odmení v tom, čo od Neho najviac 
potrebujete!

Kto by chcel prispieť priamo na farský účet, môže tak urobiť na 
IBAN: SK48 0900 0000 0004 3364 8697.


