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Liturgický kalendár:

Misijná nedeľa
Dnešná nedeľa je misijná nedeľa. V tomto roku sa nesie v duchu slov 
Svätého Otca Františka: Misie sú v srdci viery. Tento deň vytvára zo 
všetkých farností sveta jednu veľkú rodinu, ktorá slávi Eucharistiu a 
modlí sa za rozvoj misií. Členovia tejto rodiny si prejavujú osobitne 
v tento deň skutky lásky duchovného milosrdenstva modlitbou a telesného 
milosrdenstva 3 nančnou podporou Pápežských misijných diel. O týchto 
dielach sa môžete dočítať aj v časopise Svetové misie, ktorý je za lavicami. 
Počas svätých omší v sobotu večer a v nedeľu je zbierka na misie. Všetkým 
darcom už dopredu vyjadrujeme úprimné poďakovanie Svätého Otca ako aj 
tých, ktorí sú adresátmi pomoci.

Zmena času
V noci z 28. na 29. októbra sa mení čas. O 3.00 hodine letného času posúvame 
hodiny na 2.00 hodinu stredoeurópskeho času. 

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 vyslúžili: v piatok  6. októbra 2017 Michal Fukas 
a Darina Baksová; v sobotu  14. októbra 2017 Lukáš Teren a Andrea 
Potančoková.

Pondelok 23.10. Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza ľub. spom.

Utorok 24.10. Sv. Antona Márie Clareta, biskupa ľub. spom.

Streda 25.10. Sv. Maura, kňaza ľub. spom.

Sobota 28.10. Sv. Šimona a Júdu, apoštolov sviatok

Nedeľa 29.10. 30. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
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Do Rodiny božích detí sa sviatosťou krstu začlenili 7. októbra 2017 Barbora 
Dávidová, Matej Ondrejka a 14. októbra Elisa Slaná.

Obetovali ste
Na kvety: novomanželia Fukasovci 70 eur, novomanželia Terenovci 70 eur, 
bohuznáma 10 eur.
Na kostol: z krstu Barbory Dávidovej 50 eur, Mateja Ondrejku 50 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.

Pozývame
Sviečka za nenarodené deti
Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov už 
pätnásty ročník celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti. 
Cieľom kampane je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli 
pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti je možné 
vyjadriť symbolicky večer 2. novembra v deň Pamiatky zosnulých zapálením 
sviečky a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny. Túto kampaň 
a aktivity na ochranu života od počatia je možné podporiť zakúpením 
originálnej bielej sviečky od dobrovoľníkov Fóra života budúcu nedeľu pred 
alebo po svätých omšiach.  

Modlitby za odpustenie
Pozývame vás na Modlitby za odpustenie, ktoré sa budú konať 24.10.2017 
o 19.00 hod. v Evanjelickom spolku v Banskej Bystrici na Hornej 21. 
V Banskej Bystrici potrebujeme odpustenie a uzmierenie. Dôležité je 
ale urobiť prvý krok, pokánie zo zlých vecí z minulosti, uzdraviť vzťahy a 
odpustiť. Cez to môže prísť uzdravenie do nášho mesta a regiónu. Chceme sa 
modliť  za naše mesto a kraj, za odpustenie, najmä v súvislosti so zlom, ktoré 
sa napáchalo na našich židovských, rómskych, aj ďalších spoluobčanoch 
počas 2. svetovej vojny. Aj otec biskup Marián Chovanec sa so všetkými spojí 
duchovne modlitbou a listom, ktorý bude na tejto duchovnej akcii prečítaný. 


