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Liturgický kalendár:

Pondelok 22.1. Sv. Vincenta, diakona a mučeníka
sviatok
v Katedrále

Utorok 23.1. Sv. Jána Almužníka, biskupa ľub. spom.

Streda 24.1.
Sv. Františka Saleského, 
biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka

Štvrtok 25.1. Obrátenie svätého Pavla, apoštola sviatok

Piatok 26.1. Sv. Timoteja a Títa, biskupov spomienka

Sobota 27.1. Sv. Angely Merici, panny ľub. spom.

Nedeľa 28.1. 4. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Nedeľa Katolíckej univerzity
Budúca nedeľa 28. januára je Nedeľou Katolíckej univerzity. Rektor 
univerzity poslal príhovor, ktorý nájdetebudúcu nedeľu za lavicami 
pri infolistoch, na výveske, ako aj na našej webovej stránke.
Svätú omšu za univerzitu, vysielanú Rádiom LUMEN, bude 
celebrovať budúcu nedeľu večer o 18.00 hod. v našej Katedrále ICLic. 
Dušan Škrabek, riaditeľ vnútornej správy Katolíckej univerzity.
10. výročie smrti Mons. Dubovského
V tomto roku si pripomíname 10. výročie smrti bývalého 
pomocného biskupa našej diecézy, Mons. Petra Dubovského. Pri 
tejto príležitosti bude 14. apríla 2018 (sobota) v Trnavskej Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa, kde je o. biskup Dubovský pochovaný, diecézny 
biskup Marián Chovanec spolu s viacerými kňazmi našej diecézy 
slúžiť svätú omšu. Z Banskej Bystrice sa bude organizovať aj 
autobus. Informáciu o prihlasovaní a doprave dáme neskôr, teraz 
vám to hovorím len kvôli tomu, aby ste si vedeli zariadiť čas na ten 
deň - kto by chcel ísť.
Zároveň vás informujeme aj o tom, že za lavicami si môžete zakúpiť 
knihu o živote zosnulého biskupa Dubovského. Jej cena je 8 eur. 
Peniaze môžete vhadzovať do pokladničky.
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Petícia 
Mesto Banská Bystrica šetrí na deťoch:  Mesto dostalo z podielových 
daní  na počet detí v školách na tento rok 11. miliónov 800 tisíc eur a 
predložilo návrh, že bude @ nancovať školy len hodnotou 9  miliónov 
700 tisíc eur, a ďalej chce @ nancovať cirkevné a súkromné školy a 
zariadenia len 88 %. Je to diskriminačné. Preto sa robí podpisová 
petícia za spravodlivé @ nancovanie škôl. Kto môžete, podporte 
spravodlivosť pre školy. V kostole sú zodpovedné osoby s petičnými 
hárkami. Petíciu je možné podpísať po skončení sv. omše.
Diecézna púť do Lúrd
V dňoch 3.-5. apríla 2018 sa koná letecká púť do Lúrd z letiska Sliač. 
Kto má záujem, treba sa čím skôr prihlásiť, pretože lietadlo je už do 
polovice obsadené. Informácie o púti sú na výveske, aj na webe.
Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré 
bude vo štvrtok večer po svätej omši.

Život farnosti
Sviatostný život
Do rodiny božích detí sa sviatosťou krstu 13.1.2018 začlenila Zuzana 
Gajdošová.

Obetovali ste
Na kostol: bohuznáma 5 eur, bohuznámy 10 eur, bohuznáma 40 eur, 
z krstu Zuzany Gajdošovej 20 eur, bohuznáma 20 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.


