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Liturgický kalendár:

Ďakovná svätá omša
Dnes, v nedeľu 3. decembra 2017 o 18.00 hod. bude svätá omša za všetkých 
zomrelých, ktorých darovanie orgánov umožnilo iným žiť. Približne v tom 
čase budú na tento úmysel sväté omše aj v Bratislave a Košiciach. 

Rorátne sväté omše
Od pondelka budú bývať ráno o 7.00 hod. rorátne sväté omše, vysielané 
v priamom prenose Rádia LUMEN.

Slávnosť titulu Katedrály
V pondelok 4. decembra 2017 budeme mať v Katedrále slávnosť patróna 
kostola a diecézy - svätého Františka Xaverského. Slávnostná svätá omša 
bude v pondelok o 8.30 hod. a večer o 18.00 hod. 

Zbierky
Dnešnú nedeľu je celoslovenská zbierka na Charitu. V mene núdznych a 
tých, ktorí im pomáhajú, vám úprimne ďakujeme už dopredu za vaše dary a 
pomoc.

Prosba Charity
Charita Banská Bystrica prosí 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.

Pondelok 4.12. Sv. Františka Xaverského, kňaza slávnosť

Streda 6.12. Sv. Mikuláša, biskupa ľub. spom.

Štvrtok 7.12. Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka

Piatok 8.12.
NEPOŠKVRNENÉ POČATIE 
PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

slávnosť

Sobota 9.12. Sv. Jána Didaka Cuauhtlatoatzin ľub. spom.

Nedeľa 10.12. 2. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ
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Diskusný večer
Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery pozýva na diskusiu 
PRENASLEDOVANÍ ZA VIERU (Titus Zeman, Silvester Krčméry, Jozef 
Vateha). Hostia diskusie: Vladimír Krčméry, Peter Janku a František 
Neupauer. Podujatie sa uskutoční v piatok 8.12.2017 o 16.30 hod. v Diec. 
pastoračnom centre Jána Pavla II.

Prerušenie dodávky elektriny
Na piatok 8. decembra 2017 máme ohlásené prerušenie dodávky elektrickej 
energie pre katedrálny chrám v čase od 8.00 do 15.30 hodiny. Preto v uvedený 
deň bude Katedrála po ranných svätých omšiach zatvorená (približne od 
9.15 do 17.15 hod.).

Predaj vianočných predmetov
V stredu 6. decembra vás pozývame od 15.00 hod. podporiť naše deti, 
ktoré sa stretávajú na Farskom krúžku šikovných rúk, ako aj tých, ktoré sa 
pripravujú na 1. sv. prijímanie. Na Mikuláša sa budú snažiť robiť radosť a 
dobro rozdávaním bilinkového čaju a predajom predmetov k Vianociam, 
ktoré vyrábajú. Tieto predmety bude potom možné vidieť a zakúpiť si aj 
v Katedrále ako zvyčajne.

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 26. novembra 2017 začlenil Filip 
Kňazík.
Do domu nebeského Otca sme 1. decembra 2017 vyprevadili Máriu Hrozovú 
(92 r.).

Obetovali ste
Na kostol: ruža Márie Horniakovej 50 eur, bohuznáma 20 eur, z pohrebu 
Márie Hrozovej 20 eur, z krstu Filipa Kňazíka 100 eur.
Na vianočnú výzdobu: bohuznáma rodina 50 eur.

Nech všetkým darcom dobrý Pán Boh odmení ich dary.


