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POZOR!!!  ZMENA ČASU!!!
V nedeľu 17. júna 2018 bude o 9.00 hod. 

vysielaná svätá omša do Slovenského rozhlasu.
Preto svätá omša o 9.30 nebude!

Hlavným celebrantom bude Mgr. Ľubomír Grega, špirituál. 

Kňazská vysviacka
V sobotu 16. júna bude vo farskom kostole Nanebovzatia Panny 
Márie vysvätených 5 nových kňazov. Slávnostná svätá omša - na 
ktorú vás pozývame - začne o 10.00 hod. Kto sa nemôže zúčastniť, 
toho prosíme o modlitby za novokňazov.

Prihlasovanie na birmovku
Pozývame chlapcov a dievčatá našej farnosti, ktorí sa chcú pripraviť 
na prijatie sviatosti birmovania aby si vyzdvihli prihlášku na 
farskom úrade alebo v sakristii. Prihlásiť sa môže do konca prázdnin 
každý, kto ukončil 8. ročník ZŠ. Najbližšia birmovka bude na Turíce 
r. 2019, čo bude 9. júna.
Rovnako pozývame aj dospelých, ktorí ešte neprijali birmovku. 

Banícke festivácie
V sobotu 16. júna budú v Banskej Bystrici v rámci dní mesta 
Banícke festivácie. V súvise s týmto programom bude popoludní 

Liturgický kalendár:
Pondelok 11.6. Sv. Barnabáša, apoštola spomienka

Streda 13.6. Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa 
Cirkvi

spomienka

Nedeľa 17.6. 11. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
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od 13.30 do 14.30 otvorená Katedrála. 

Diecézna charita - Deň otvorených dverí
V tomto týždni je v Diecéznej charite Deň otvorených dverí. Podľa 
programu, ktorý je na plagáte, si môžete vybrať z programu Charity 
a v tieto dni je možné prinášať na Charitu - do Domu pre núdznych 
na Tajovského ulici oblečenie, potraviny, školské a iné potreby, ktoré 
by ste chceli podarovať núdznym rodinám či jednotlivcom.

Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude v stredu, 
po večernej sv. omši. 

Život farnosti
Sviatostný život
Do Rodiny božích detí sa 2. júna 2018 sviatosťou krstu začlenila 
Timea Repôňová.
Do Domu Nebeského Otca sme 7. júna 2018 vyprevadili Pavla 
Szmudu (69 r.).

Obetovali ste
Na kostol: z krstu Timei Repôňovej 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.


