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Liturgický kalendár:

Prvý piatok a sobota
V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Pobožnosť bude ráno 
v závere svätých omší a večer na ukončenie adorácie.
V sobotu vás pozývame na fatimský program na Starých Horách, 
ktorý zabezpečujú banskobystrické dekanáty.

Stretnutie prvoprijímajúcich
V nedeľu 8. októbra, počas svätej omše o 9.30 hod., sa stretneme 
s prvoprijímajúcimi deťmi. Budú pre nich a ich rodičov obsadené 
prvé lavice, proeto vás prosím o pochopenie, že nebudete všetci 
sedieť na svojich obľúbených miestach. Ide mi totiž o to, aby si deti 
zvykali na to, že ich miesto je čo najbližšie pri Pánovi Ježišovi.

Adorácia v piatok
V piatok 6. októbra popoludní o 15.00 hod bude svätá omša spojená 
s vyslúžením sviatosti manželstva.
Preto adorácia bude ukončená skôr a ani spoločná modlitba 
Korunky v tento deň nebude.

Upratovanie kostola
Pozývame vás, s prosbou o pomoc,  na upratovanie kostola, ktoré 
bude vo štvrtok po večernej sv. omši.  Kostolník, ktorý má v tento 
štvrtok večer službu, pozýva po upratovaní aj na malé pohostenie.

Pondelok 2.10. Svätých anjelov strážcov spomienka

Streda 4.10. Sv. Františka Assiského spomienka

Štvrtok 5.10. Sv. Faustyny Kowalskej, panny ľub. spom.

Piatok 6.10. Sv. Bruna, kňaza ľub. spom.

Sobota 7.10. Ružencovej Panny Márie spomienka

Nedeľa 8.10. 27. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
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Život farnosti
Sviatostný život
V sobotu  23. septembra 2017 si vyslúžili sviatosť manželstva: Peter 
Tehlár a Lucia Vaníková, Matej Hrnčiar a Nina Bergerová.

Obetovali ste
Na kvety: novomanželia Hrnčiarovci 70 eur;
Na Kaplnku sv. Jána Nep.: novomanželia Tehlárovci 200 eur;
Na kostol: Matúš Kucbel z festivalu VIVAT VOX ORGANI 100 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
Október - mesiac Ruženca
Október je osobitným spôsobom mesiacom Ruženca. Cirkev nám odporúča, 
aby sme viac uvažovali nad jednotlivými udalosťami zo života Pána Ježiša 
a Panny Márie, ktoré sú vyjdrené v tajomstvách ruženca. Zvlášť tento rok, 
ktorý slávime ako 100-ročnicu Fatimských zjavení.
Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke  
alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení.
Na získanie odpustkov sa stanovuje: 
1. stačí štvrtina celého ruženca (5 desiatkov), 
2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 
3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku 
(teda v každom Zdravase). 
K tomu terba splniť aj základné podmienky pre odpustky (byť v milosti 
posväcujúcej, prijať sväté prijímanie a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca).
V Katedrále býva ružencová pobožnosť ráno po prvej svätej omši a 
v nedeľu začína po 7.00 hodine, pred prvou svätou omšou.


