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Liturgický kalendár:

POZOR!!!  ZMENA ČASU!!!
V nedeľu 20. augusta 2017 bude o 9.00 hod. 

svätá omša vysielaná do Slovenského rozhlasu.
Hlavným celebrantom bude Dp. Marián Bublinec, farár v Krupíne.

Preto svätá omša o 9.30 nebude!
Prikázaný sviatok
V utorok máme prikázaný sviatok - slávnosť Nanebovzatia Panny 
Márie. Vo svedomí sme viazaní zúčstniť sa svätej omše, už či 
v pondelok večer alebo v deň slávnosti.
Zároveň je to aj odpustová slávnosť vo farnosti BB-mesto.
Oznam Diecéznej charity
Pred kostolmi v meste sa bude predávať časopis Cesta - je 
to pouličný a charitatívny časopis. Tento časopis predávajú 
ľudia bez domova. Cena časopisu je 1,40 eur; polovica ide 
na vydanie časopisu a druhá polovica ostáva distributérovi 
človeku bez domova. Kúpou časopisu podporíte tohto človek 
v jeho ťažkej životnej situácií. Pán Boh zaplať za každú pomoc týmto 
ľuďom.

Pondelok 14.8. Sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka spomienka

Utorok 15.8.
NANEBOVZATIE 

PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE
slávnosť

Streda 16.8. Sv. Štefana Uhorského ľub. spom.

Piatok 18.8. Sv. Heleny ľub. spom.

Sobota 19.8. Sv. Jána Eudes, kňaza ľub. spom.

Nedeľa 20.8. 20. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
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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.
Organový festival VIVAT VOX ORGANI
V stredu 16. augusta 2017, o 19.30 hod. vás pozývame do Katedrály na 
tretí koncert piateho ročníka medzinárodného festivalu organovej 
hudby VIVAT VOX ORGANI. Predstaví sa nám poľský organista 
Przemyslaw Kapitula.
Upratovanie kostola
Pozývame vás, s prosbou o pomoc,  na upratovanie kostola, ktoré 
bude vo štvrtok po večernej sv. omši. 

Život farnosti
Sviatostný život
Do rodiny božích detí sa krstom 12. augusta 2017 začlenila Vivien 
Kúdelková.
Sviatosť manželstva si 12. augusta vyslúžili Jaroslav Murín a Eva 
Výbohová, Lukáš Zachar a Mária Terézia Koláriková.
Do Domu nebeského Otca sme 9. augusta vyprevadili p. Irenu 
Holkovú (71r.) 
Obetovali ste
Na kostol: bohuznáma 5 eur, manželia Stykovci 40 eur, z krstu 
Vivien Kúdelkovej 40 eur, novomanželia Kucbelovci 110 eur;
Na kvety: novomanželia Murínovci 70 eur, novomanželia Zacharovci 
70 eur.

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


