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Liturgický kalendár:
Pondelok

21.8.

Utorok

22.8.

Streda

23.8.

Štvrtok

24.8.

Piatok

25.8.

Nedeľa

27.8.

Sv. Pia X., pápeža
Prebl. Panny Márie Kráľovnej
Sv. Ruženy Limskej, panny
Sv. Bartolomeja, apoštola
Sv. Jozefa de Calasanz, kňaza Sv. Ľudovíta
21. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

spomienka
spomienka
ľub. spom.
sviatok
ľub. spom.

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.

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 23. augusta 2017, o 19.30 hod. vás pozývame do Katedrály na
štvrtý koncert piateho ročníka medzinárodného festivalu organovej
hudby VIVAT VOX ORGANI. Predstaví sa nám slovenský organista
Stanislav Šurin. Spolu s ním vystúpi aj recitátor Vladimír Krátky.

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

Pozývame
HONFEST 2017
Spoločenstvo SION, Rímskokatolícka farnosť Terany a združenie
JPK pozývajú na 2. ročník evanjelizačno - worshipového festivalu
HONTFEST, ktorý sa bude konať v sobotu 2. septembra 2017, od
13:00 na amfiteátri v Dudinciach.
Festival je zameraný na prinášanie atmosféry neba medzi ľudí –
túžime, aby ľudia zažívali nebo už tu, na zemi, tak, ako sa aj modlíme:
„ako v nebi, tak i na zemi“. Chceme ľuďom priblížiť Boha cez hudbu,
svedectvá, rôzne zábavné a duchovné aktivity. Hodláme k ľuďom
prinášať Boha ako toho, ktorý je milosrdný, ako toho, ktorý prináša
radosť, lásku, pokoj, uzdravenie a spásu.
Novinkou tohto ročníka je paralelný program v podobe diskusného
stanu, kde budú prebiehať diskusie so vzácnymi hosťami na rôzne
témy (Branislav Koppal, generálny vikár BB diecézy; Slavomír
Sabol, biskup východného dištriktu ECAV; Marek Hraňo, r.k. kňaz,
správca farnosti Terany; Peter Mozoľa, duchovný ECAV; Branislav
Škripek, poslanec EP; Eduard Heger, poslanec NRSR; Julo Slovák,
líder kapely ESPÉ; Braňo Letko, líder kapely LCH LIVE; Miťo
Bodnár, worship líder; Marián Lipovský, líder kapely Timothy; Oľga
Staňová).
Festival je vhodný pre celé rodiny, pre najmenších budú pripravené
rôzne atrakcie a animátori, ktorí sa o deti s radosťou postarajú.
Okrem toho budete mať možnosť kúpiť si občerstvenie, kresťanskú
literatúru, rôzne predmety s kresťanskou tematikou, vrátane
oblečenia a veľa iného.

Vydáva RKC, Farnosť Basnká Bystrica - Katedrála, ako svoj týždenník pre vlastnú potrebu.
Povolenie Biskupského úradu v Banskej Bystrici zo dňa 29.10.2010, č. 2545/1/2010. Príspevok dobrovoľný.

