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Liturgický kalendár:
Streda 31.1. Sv. Jána Boska, kňaza spomienka

Piatok 2.2. Obetovanie Pána sviatok

Sobota 3.2.
Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, 
Sv. Oskára, biskupa

ľub. spom.

Nedeľa 4.2. 5. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Prvý piatok a sobota
V týždni je Prvý piatok v mesiaci. Nakoľko je však sviatok Obetovania 
Pána, tento má liturgickú prednosť.
V sobotu vás pozývame na Fatimský program na Staré Hory, kde sa 
otec biskup stretne so zasvätenými osobami.

Nedeľa Katolíckej univerzity
Dnešná nedeľa 28. januára je Nedeľou Katolíckej univerzity. Rektor 
univerzity poslal príhovor, ktorý nájdete za lavicami pri infolistoch, na 
výveske, ako aj na našej webovej stránke.
Svätú omšu za Univerzitu, vysielanú Rádiom LUMEN, bude celebrovať 
dnes večer o 18.00 hod. v našej Katedrále ICLic. Dušan Škrabek, 
riaditeľ vnútornej správy Katolíckej univerzity.

Svätoblažejské požehnanie
V sobotu je spomienka na sv. Blažeja - svätoblažejské požehnanie 
budeme dávať v sobotu pri rannej svätej omši.

10. výročie smrti Mons. Dubovského
V tomto roku si pripomíname 10. výročie smrti bývalého pomocného 
biskupa našej diecézy, Mons. Petra Dubovského. Pri tejto príležitosti 
bude 14. apríla 2018 (sobota) v Trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa, kde 
je o. biskup Dubovský pochovaný, diecézny biskup Marián Chovanec 
spolu s viacerými kňazmi našej diecézy slúžiť svätú omšu. Z Banskej 
Bystrice sa bude organizovať aj autobus. Informáciu o prihlasovaní a 
doprave dáme neskôr, teraz to hovoríme len kvôli tomu, aby ste si vedeli
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zariadiť čas na ten deň - kto by chcel ísť.
Zároveň vás informujeme aj o tom, že za lavicami si môžete zakúpiť 
knihu o živote zosnulého biskupa Dubovského. Jej cena je 8 eur. Peniaze 
môžete vhadzovať do pokladničky.

Petícia 
Dnes po svätých omšiach môžete podpísať petíciu (o ktorej sme 
informovali už minulú nedeľu) za spravodlivé / nancovanie škôl. 
Kto môžete, podporte spravodlivosť pre školy. Vzadu v kostole sú 
zodpovedné osoby s petičnými hárkami. 

Diecézna púť do Lúrd
V dňoch 3.-5. apríla 2018 sa koná letecká púť do Lúrd z letiska Sliač. 
Kto má záujem, treba sa čím skôr prihlásiť, pretože lietadlo je už do 
polovice obsadené. Informácie o púti sú na výveske, aj na webe.

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré 
bude vo štvrtok večer po svätej omši.

Život farnosti
Sviatostný život
Do rodiny božích detí sa sviatosťou krstu 25.1.2018 začlenila Alma 
Marie Bähre.
Sviatosť manželstva si 20.1.2018 vyslúžili Richard Surový a Lenka 
Polakovičová, Ján Murgaš a Silvia Maráková.

Obetovali ste
Na kostol: novomanželia Suroví 70 eur, novomanželia Murgašovci 70 
eur, z krstu Almy Marie Bähre 20 eur.

Nech vám to dobrý Boh štedro odmení v tom, čo od Neho najviac 
potrebujete!


