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Liturgický kalendár:

Výročie smrti Mons. Rudolfa Baláža
Vo štvrtok 27. júla si pripomenieme 6 rokov od smrti nášho 
bývalého diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža. 
Pozývame vás k modlitbe zaňho v tento deň. Osobitne sa môžeme 
spojiť v modlitbe za jeho spásu slávením svätej omše vo štvrtok 
o 18.00 hod. v Katedrále.

Prosba farnosti Mesto
Farnosť BB-Mesto sa obracia na veriacich s prosbou  pre  službu  
kostolníka v ich  farnosti. Nevyhnutne potrebujú dobrovoľníkov 
pre túto službu farskému spoločenstvu, ktorá  je  zo  strany farnosti 
honorovaná aj 5 nančnou odmenou. Prihlásiť sa môžete v sakristii 
farského kostola. 

Oznam pre motoristov
MOTORISTI, POZOR!!! Isto uznáte, že ochrany na cestách nikdy 
nie je dosť! Blíži sa sviatok sv. Krištofa, patróna motoristov. Pri tejto 
príležitosti Farský úrad Uľanka, Farský úrad B.Bystrica – Podlavice 
v spolupráci s Kolibou U sv. Krištofa Uľanka pozývajú na 14.  ročník 
požehnania motorových vozidiel a iných dopravných prostriedkov 
dňa 30. 7. 2017 (nedeľa) o 15.00 hod. na parkovisku pri Kolibe (na 
ťahu Banská Bystrica – Donovaly E77). 

Pondelok 24.7. Sv. Sarbela Makhlufa, kňaza ľub. spom.

Utorok 25.7. Sv. Jakuba, apoštola sviatkok

Streda 26.7. Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie spomienka

Štvrtok 27.7. Sv. Gorazda a spoločníkov spomienka

Sobota 29.7. Sv. Marty spomienka

Nedeľa 30.7. 17. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
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Prihlasovanie na birmovku
Pozývame chlapcov a dievčatá našej farnosti, ktorí ukončil 8. ročník 
ZŠ a takisto dospelých, ktorí sa chcú pripraviť na prijatie sviatosti 
birmovania, aby si vyzdvihli prihlášku na farskom úrade alebo 
v sakristii. Prihlásiť sa môžete do koca prázdnin. Najbližšia birmovka 
bude na Turíce r. 2018.

Upratovanie kostola
Pozývame vás, s prosbou o pomoc,  na upratovanie kostola, ktoré 
bude vo štvrtok po večernej sv. omši. 

Život farnosti
Sviatostný život
Sviatosť manželstva si 15.7.2017 vyslúžili MUDr. Martin Ganzarčík 
a MUDr. Martina Fačková.

Do Domu Nebeského Otca sme 22.7.2017 vyprevadili pani Annu 
Černákovú (64r.). 

Obetovali ste
Na kostol: bohuznámy 20 eur, bohuznáma 5 eur, novomanželia 
Ganzarčíkovci 30 eur; 
Na kvety: novomanželia Ganzarčíkovci 70 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.


