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Liturgický kalendár:
Streda

21.11.

Štvrtok

22.11.

Piatok

23.11.

Sobota

24.11.

Nedeľa

25.11.

Obetovanie prebl. Panny Márie
Sv. Cecílie, panny a mučenice
Sv. Klementa I. pápeža a mučeníka
Sv. Kolumbána, opáta
Sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov,
mučeníkov
KRISTA KRÁĽA

spomienka
spomienka
ľub. spomienka
spomienka
slávnosť

Deň otvorených dverí KGŠM
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici srdečne pozýva
všetkých rodičov a žiakov piatych a deviatych ročníkov základných škôl
na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 22. novembra
2018 od 8.30 hod. do 13.00 hod.
Návštevníkom budú poskytnuté informácie o štúdiu na Katolíckom
gymnáziu, budú sa môcť zúčastniť vyučovania, prezrieť si jednotlivé
triedy, odborné učebne, telocvičňu, areál školy, internát a uvidia tiež
rôzne ukážky zo záujmovej činnosti našich žiakov.
Na vašu návštevu sa tešia študenti a pracovníci Katolíckeho gymnázia
Štefana Moysesa v Banskej Bystrici.
Viac informácií aj na www.kgsm.sk

Pozvánka Združenia kresťanských seniorov
Združenie kresťanských seniorov pozýva členov na stretnutie pri
príležitosti sviatku Krista Kráľa v nedeľu 25.11.2018 o 14.30 hod. do
Diecézneho centra Jána Pavla II.
Duchovné slovo bude mať dp. Dušan Mesík. Pokračovať budeme
kultúrnym programom, gratuláciou jubilantom, diskusiou a agapé.

Zbierka na seminár
Dnes pri svätých omšiach bude diecézna zbierka na Kňazský seminár

v Badíne.
Zároveň však prosíme aj o modlitby za tých, ktorí v Kňazskom seminári
študujú, aby z nich vyrástli dobrí kňazi.

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

Život farnosti
Sviatostný život
Do Rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu začlenili 10.11.2018 Viktória
Vašinová, 11.11.2018 Mila Štofanová.
Do Domu Nebeského Otca sme 12.11.2018 vyprevadili p. Martu Poórovú.

Obetovali ste
Na kostol: bohuznáma 10 eur.
Nech vám dobrý Pán Boh odmení všetky vaše dary, obety a modlitby!
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