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Liturgický kalendár:
Štvrtok

30.11. Sv. Ondreja, apoštola

Nedeľa

3.12.

sviatok

1. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ

Prvý piatok a sobota
V týždni je prvý piatok v mesiaci. Prvopiatková pobožnosť bude ráno
v závere svätých omší a večer na ukončenie adorácia.
V sobotu vás pozývame na fatimský program na Staré Hory.

Svätá omša za darcov orgánov
Budúcu nedeľu bude večerná svätá omša obetovaná za tých, ktorí darovali
svoje orgány, aby ďalší ľudia, najmä nevyliečiteľne chorí, mohli žiť.
Toto poďakovanie sa bude niesť v duchu slov sv. Jána Pavla II.: „Neberte
svoje orgány do neba. Nebo vie, že ich potrebujeme na zemi.“

Deň otvorených dverí
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici pozýva rodičov
a žiakov piatych a deviatych ročníkov základných škôl na: Deň otvorených
dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 30. novembra 2017 od 8.30 do 13.30 hod.
Návštevníkom budú poskytnuté informácie o štúdiu na katolíckom
gymnáziu, budú sa môcť zúčastniť vyučovania, prezrieť si jednotlivé triedy,
odborné učebne, te-locvičňu, areál školy, internát a tiež uvidia rôzne ukážky
zo záujmovej činnosti žiakov Katolíckeho gymnázia Š. Moysesa.

Zbierky
Minulú nedeľu bola diecézna zbierka na Kňazský seminár v Badíne. V našej
farnosti sa vyzbieralo 675 eur. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán
Boh zaplať!
Budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na Charitu. V mene núdznych
a tých, ktorí im pomáhajú, vám úprimne ďakujeme už dopredu za vaše dary
a pomoc.

Prosba Chrity
Charita Banská Bystrica prosí aj o zimné teplé oblečenie pre ľudí bez domova
- bundy, svetre, ponožky, spodné prádlo, rukavice, čiapky, deky. Veci je
možné doniesť na charitu Tajovského 1, Banská Bystrica, každý deň. Info na
tel. č. 048/4230346.

Pomoc irackým kresťanom
Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (známa ako Kirche
in Not) predstaví budúcu nedeľu projekt záchrany irackých kresťanov
„Z ruín k domovu“. Jeho súčasťou bude v dňoch 1.-4.12.2017
návšteva irackej lekárky, dominikánky, Larsy Khazmee na Slovensku.
Podporiť prenasledovaných kresťanov môžete modlitbou, obetou a finančne:
- prevodom na účet nadácie (SK09 0900 0000 0051 2133 9396)
- on-line platbou na www.acn-slovensko.org prostredníctvom platformy
DARUJME.SK (https://acn-slovensko.darujme.sk/1757/)
- prostredníctvom projektu DOBROMAT.SK (bezplatne z každého Vášho
on-line nákupu)
- 2 % v roku 2018
Viac na stránke: www.acn-slovensko.org

Letecká púť do Lúrd
Naša diecéza v spolupráci s cestovnou kanceláriou Awertour pozývajú na
leteckú púť zo Sliača do Lúrd 3. - 5. apríla 2018.
Informácie nájdete na webovej stránke farnosti a na výveske.

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

Život farnosti
Prerušenie dodávky elektriny
Na piatok 8. decembra 2017 máme ohlásené prerušenie dodávky
elektrickej energie pre katedrálny chrám v čase od 8.00 do 15.00
hodiny. Preto v uvedený deň bude Katedrála po ranných svätých
omšiach zatvorená (približne od 9.15 do 17.15 hod.).
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