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Liturgický kalendár:

Štvrtok

Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa
Cirkvi
16.11. Sv. Margity Škótskej Sv. Gertrúdy, panny

Piatok

17.11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

Streda

15.11.

Sobota

Výročie posviacky bazilík
sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov
19.11. 33. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
18.11.

Nedeľa

ľub. spom.
ľub. spom.
spomienka

ľub. spom.

POZOR!!! ZMENA ČASU!!!
V nedeľu 19. novembra 2017
bude o 9.00 hod. svätá omša vysielaná do
Slovenského rozhlasu.

Preto svätá omša o 9.30 nebude!
Hlavným celebrantom bude dp. Marián Bublinec.
Spovedanie v Katedrále
Od pondelka do piatku sú viacerí kňazi z Banskej Bystrice na
duchovných cvičeniach, preto nebude pri každej svätej omši
príležitosť na svätú spoveď. Ak by však niekto túto sviatosť
potreboval, môžete po svätej omši počkať pri spovednici - kňaz,
ktorý bude slúžiť svätú omšu vás vyspovedá. Spovedná služba počas
dňa však bude normálne prebiehať v pondelok až štvrtok.

Piatok - program
V piatok 17.11.2017 je štátny sviatok. Sväté omše budú ako

v pracovný deň, teda o 7.00, 8.30 a 18.00 hod.
Cez deň však bude Katedrála zatvorená.

Vysielanie Rádia Lumen
Sväté omše vo štvrtok a v piatok nebudú vysielané Rádiom Lumen
z našej Katedrály, ale z Trnavskej novény.

Zbierka na Kňazský seminár v Badíne
Budúcu nedeľu bude diecézna zbierka na Kňazský seminár v Badíne.
Okrem finančnej pomoci vás však prosíme aj o intenzívnu modlitbu
za predstavených seminára, vyučujúcich a samotných seminaristov.
Za vaše modlitby a finančné dary už dopredu vyslovujeme úprimné
Pán Boh zaplať.

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 začlenila 4. novembra 2017
Mia Mandžikovská.

Obetovali ste
Na kostol: bohuznáma 10 eur, rod. Bachledová 20 eur, bohuznáma 30 eur,
z krstu Mii Mandžikovskej 20 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.
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