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Liturgický kalendár:

Pondelok 29.8. Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa spomienka

Sobota 3.9.
Sv. Gregora Veľkého, 
pápeža a učiteľa Cirkvi

spomienka

Nedeľa 4.9. 23. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Prvý piatok a sobota
V týždni je prvý piatok - prvopiatková pobožnosť bude v závere 
ranných svätých omší a večer na ukončenie adorácie.
V sobotu vás pozývame na fatimský program na Starých Horách.
Spovedanie v Katedrále
V pondelok a štvrtok sú štátne sviatky, sväté omše budú v obidva 
dni o 7.00, 8.30 a o  18.00 hod.
Spovedanie a adorácia v tieto dni nebudú a Katedrála bude počas 
dňa zatvorená.
V piatok 2. 9. 2016 budú pátri karmelitáni spovedať celý deň, teda 
od 9.00 do 17.00 hod. 
Boj proti hladu
Tento rok prebieha už 10. ročník akcie vincentínskej rodiny Boj 
proti hladu.
Sestry z kongregácie Dcér kresťanskej lásky (vincentky) budú 
robiť po svätých omšiach budúcu nedeľu zbierku pred Katedrálou. 
Všetkým darcom už vopred vyslovujú úprimné Pán Boh zaplať.
Charitná školská zbierka
Charita Banská Bystrica prosí o pomoc so školskými potrebami pre 
sociálne slabšie rodiny. Tieto pomôcky môžete priniesť na charitu 
Tajovského 1 do konca prázdnin. Za vašu pomoc vopred ďakujeme. 
Sväté omše na Kalvárii
Pátri karmelitáni oznamujú, že ešte asi týždeň sväté omše nebudú 
bývať v kostolíku, ale v kláštore. 
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Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude tento týždeň vo 
štvrtok, po večernej sv. omši. 

Život farnosti
Sviatosný život
Sviatosťou krstu sa do Rodiny Božích detí 20. augusta 2016 začlenili 
Jakub Škrváň a Tereza Sedláčková.
Sviatosť manželstva si 20. augusta 2016 navzájom vyslúžili:
 - Martin Dinka a Lucia Lukáčiková.
Obetovali ste
Na kostol: z krstov Jakuba Škrváňa 5 eur, Terezy Sedláčkovej 20 eur.
Na kvety: novomanželia Dinka-Lukáčiková 70 eur.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

Pozývame
Organový festival VIVAT VOX ORGANI
V stredu 31. augusta 2016 Vás o 19.30 hod. pozývame na piaty 
koncert z cyklu IV. ročníka medzinárodného organového festivalu 
VIVAT VOX ORGANI. 
Predstaví sa veľmi zaujímavý organista, ktorý nie je len interpretom, 
ale aj skladateľom a okrem sakrálnej hudby sa venuje tiež 
komponovaniu @ lmovej hudby, hudby do divadelných inscenácií 
a pri svojej práci spolupracuje s takými významnými osobnosťami 
talianskej hudobnej scény, ako napr. Ennio Morricone. Daniele 
Ferretti je tiež diecéznym hudobníkom diecézy Asti v Taliansku. 
Daniele pre nás pripravil znamenitý program, na ktorom zaznejú 
diela Bacha, Mendelsohna, Francka, Bossiho a Guilmanta. Bude to 
určite skvelý duchovný a umelecký zážitok.

Zároveň prosíme o pochopenie, že v stredu z dôvodu prípravy 

koncertu adorácia nebude.


