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Liturgický kalendár:
Utorok

19.9.

Streda

20.9.

Štvrtok

21.9.

Piatok

22.9.

Sobota

23.9.

Nedeľa

24.9.

Sv. Januára, biskupa a mučeníka
Sv. Ondreja Kim Taegona, kňaza, a sv. Pavla
Chong Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka
Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza
Výročie posviacky katedrálneho chrámu
v Banskej Bystrici

ľub. spom.
spomienka
sviatok
ľub. spom.
spomienka
slávnosť

V nedeľu 24. septembra 2017 bude o 10.00 hod.
odpustová svätá omša
z titulu Výročia posviacky Katedrály.
Pozvanie prijali novokňazi,
ktorí v Katedrále „rástli“ ako miništranti
- Michal Válka a Juraj Ondruš. Srdečne pozývame aj vás.
Sväté omše v tento deň budú o 8.00, 10.00 a 18.00 hod.
Výročia diecézneho biskupa
Dňa 16. septembra 2017 sa pastier tejto diecézy, biskup Marián
Chovanec dožil okrúhleho životného jubilea 60 rokov života a 18.
septembra 2017 si pripomína 18. výročie svojej biskupskej vysviacky.
Prosím Vás, drahí bratia a sestry o modlitby za neho, aby mu Pán
Boh dal všetky potrebné milosti pre jeho dôležitú službu pre spásu
ľudských duší.
Modlime sa, aby na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a sv.
Františka Xaverského pán biskup Marián stále viac zrastal so svojou
diecézou, aby v jeho diecéze nikdy nechýbal dostatok služobníkov

oltára, kňazské a rehoľné povolania a tiež živá viera a horlivosť
veriacich.

Sväté omše
Opätovne prosím o pochopenie, že v soboty sväté omše o 8.30 hod.
v Katedrále nebudú, nakoľko by som musel takmer každú sobotu
zháňať výpomoc v iných farnostiach, kde tiež majú dosť svojich
povinností.
UPC Š. Moysesa oznamuje, že od pondelka 18. 9. 2017 začnú sväté
omše aj v UPC v rovnakom čase ako bývali.

Korunka Božieho milosrdenstva
Po dovolenkovom období by som rád využil príležitosť na
spoločnú modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva, ktorou
môžeme získavať úplné odpustky. Keďže jednou z podmienok
je modlitba pred Eucharistiou, od zajtra vás pozývam
o 15.00 hod. k spoločnej modlitbe. Keby sa mi z vážnej príčiny nedalo
prísť, spoločnú modlitbu povedie niekto z vás.

Príprava na 1. sv. prijímanie
Oznamujeme rodičom detí, ktoré nechodia na ZŠ Golianova, ale
sú z našej farnosti a chcú aby sa ich dieťa pripravilo na Prvé sväté
prijímanie v našej farnosti, aby sa pre základné informácie zastavili
v sakristii alebo na fare, najneskôr však do 20. septembra 2017.
Prvé, spoznávacie stretnutie bude totiž v sobotu 23. septembra 2017
na farskom dvore o 12.00 hod.

Príprava na birmovku
Opäť dávame do pozornosti možnosť prihlásiť sa na prípravu
k sviatosti birmovania. Prihlásiť sa môžu všetci, kto ukončil 8.
ročník ZŠ. Osobitne povzbudzujeme dospelých, ktorí ešte nemajú
birmovku aby sa na ňu pripravili a prijali ju. Príprava dospelých
prebieha individuálne.

Boj proti hladu
Minulú nedeľu 10. septembra sestry vincentky robili pred Katedrálou
zbierku Boj proti hladu. Aj v mene chudobných, pre ktorých zbierku
robili, aj v mene svojom ďakujú za finančný dar 719,20 eur.

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 sviatosťou krstu 16. septembra 2017
začlenili Karolína Čechová, Alexandra Gúgľavová, Martin a Patrik
Paumerovci;
Sviatosť manželstva si 2. septembra vyslúžili Matúš Tušim a Lívia
Kostiviarová.
Do domu Nebeského Otca sme 7. septembra 2017 vyprevadili pani
Elenu Kurjanovú (85 r.).

Obetovali ste
Na kostol: z krstov Karolíny Čechovej 50 eur, Alexandry Gúgľavovej
20 eur.
Na kvety: novomanželia Tušimovci 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.

Pozývame
Organový festival VIVAT VOX ORGANI
V stredu 20. septembra 2017, o 19.30 hod. vás pozývame do Katedrály
na ôsmy koncert piateho ročníka medzinárodného festivalu
organovej hudby VIVAT VOX ORGANI.
David di Fiore predstaví program svojho jubilejného 1000. recitálu
v rámci 30 ročnej úspešnej koncertnej dráhy.

Modlitby matiek
Pozývame všetky duchovné a fyzické matky na modlitbové trojdnie
Modlitieb matiek - komunity Útecha, ktoré sa uskutoční v kostole
Panny Márie Pomocnice v BB-Sásovej v dňoch 22. - 24.9. 2017,
vždy od 19.20 hod.

Vincentínsky týždeň
Pri príležitosti slávenia 400. výročia vincentínskej charizmy vás
bratia vincentíni pozývajú na Týždeň sv. Vincenta od 24. do 30.
septembra 2017 do kostola sv. Alžbety. Bude možnosť vykonania
generálnej sv. spovede, uctiť si relikvie sv. Vincenta, pozrieť film
o sv. Vincentovi... Viac informácií nájdete na plagáte.

Oznam Diecéznej charity
Pred vašim kostolom 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.

Slovenská hokejbalová únia - extraliga U12, U14 v Saleziánskom mládežníckom stredisku na Sásovej.
Pozývame chlapcov narodených v. r.2004, 2005, 2006, 2007 - ktorí
majú radi hokej/hokejbal do súťaže Hokejbalovej Extraligy, ktorú
zastrešuje Slovenská hokejbalová únia. Súčasťou prípravy na súťaž sú
tréningy, ktoré bývajú v Saleziánskom mládežníckom stredisku na
Sásovej dvakrát do týždňa - utorok a štvrtok o 17.00. Tiež pozývame
chlapcov mladších ako 17 rokov, k zapojeniu sa do Saleziánskej
hokejbalovej ligy. Kontaktná osoba: Peter Jurčišin - Kukľa, salezián
(0911911544).
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