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Oznamy na 24. nedeľu v období „CEZ ROK“

Liturgický kalendár:
Pondelok 17.9
Streda
19.9.
Štvrtok

20.9.

Piatok
Sobota
Nedeľa

21.9.
22.9.
23.9.

Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sv. Januára, biskupa a mučeníka
Sv. Ondreja Kim Taegona, kňaza a sv. Pavla Chong Hasanga
a spoločníkov, mučeníkov
Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka
25. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

ľub. spomienka
ľub. spomienka
spomienka
sviatok
ľub. spomienka

Jesenné kántrové dni

V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Záväzný je
jeden deň. U nás táto ďakovná svätá omša bude v sobotu ráno o 7.00 hod.

Celodiecézna rekolekcia

Vo štvrtok 20. septembra sa bude v Kňazskom seminári v Badíne konať celodiecézna rekolekcia kňazov.
Preto svätá omša vo štvrtok o 8.30 hod. nebude. Aj spovedná služba v tento deň bude až popoludní.

Výročie biskupskej vysviacky

V utorok 18. septembra si pripomenieme 19. výročie biskupskej vysviacky nášho diecézneho biskupa
Mariána Chovanca. Pamätajme naňho v modlitbe najmä v tento deň.

Výročie posviacky katedrály

V pondelok 24. septembra si pripomenieme výročie posviacky našej Katedrály. Slávnostná svätá
omša, spojená aj s poďakovaním za návštevu sv. pápeža Jána Pavla II. v Banskej Bystrici, ktorá sa
uskutočnila pred 15. rokmi, bude v pondelok 24. septembra o 18.00 hod. v Katedrále. Hlavným
celebrantom bude Mons. Marián Chovanec. Liturgiu sv. omše bude doprevádzať katedrálny spevácky
zbor Xaverius.

Príprava na 1. sv. prijímanie

Oznamujeme rodičom detí, ktoré nechodia na ZŠ Golianova, ale sú z našej farnosti a chcú aby sa ich
dieťa pripravilo na Prvé sväté prijímanie v našej farnosti, aby sa pre základné informácie zastavili
v sakristii alebo na fare, najneskôr však do 20. septembra 2018. Prvé, spoznávacie stretnutie bude totiž
v sobotu 22. septembra 2018 na farskom dvore o 11.30 hod.

Vivat Vox Organi

V stredu 19. septembra 2018 sa v záverečnom koncerte festivalu Vivat vox organi v banskobystrickej
katedrále sv. Františka Xaverského o 19.30 predstaví David Di Fiore.

Upratovanie kostola

Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude vo štvrtok, po večernej sv. omši.

