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Liturgický kalendár:
Pondelok

14.7.

Sv. Kamila de Lellis, kňaza

Ľub. spom.

Utorok

15.7.

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

Spomienka

Streda

16.7.

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej

Ľub. spom.

Štvrtok

17.7.

Sv. Andreja-Svorada a Benedikta,
pustovníkov

Spomienka

Nedeľa

20.7.

16. Nedeľa v Cezročnom období

Slávnosť „Škapuliara“ v Katedrále
V stredu, 16. júla, bude z príležitosti spomienky na Matku Božiu
Karmelskú (Škapuliarsku) sláviť večernú svätú omšu o 18.00 hod. páter
Andrzej, z rehole bosých karmelitánov.
Po sv. omši bude možnosť prijať sv. škapuliar Panny Márie Karmelskej.

Upratovanie kostola
Vo štvrtok po večernej sv. omši bude upratovanie kostola. O pomoc
prosíme dobrovoľníkov.

Ponúkame:
Nová stránka farnosti a dekanátu Katedrála
Do Vašej pozornosti dávame rozbehnutie novej internetovej stránky
farnosti a dekanátu Banská Bystrica – Katedrála, kde môžete získať veľa
zaujímavých a aktuálnych informácií.
Adresa stránky je www.katedralabb.sk

Súťažné leto s Katolíckymi novinami
Redakcia Katolíckych novín ponúka v aktuálnom čísle podmienky letnej
súťaže, do ktorej pozýva zapojiť sa všetky vekové kategórie: deti, mladých
i dospelých.
Pravidlá súťaže nájdete aj na www.katnoviny.sk

Svätci týždňa
Sv. Andrej Svorad (asi 980 – 1034)
Svorad pochádzal z Poľska. Počas nepokojov v tejto krajine prišiel
na Slovensko a v kláštore sv. Hypolita na Zobore (pri Nitre) prijal meno
Andrej. Po istom čase sa utiahol do samoty, aby viedol pustovnícky život
v zmysle hesla: „Modli sa a pracuj!“ Podľa tradície stála jeho pustovňa na
Skalke pri Trenčíne. Jeho život bol naozaj veľmi odriekavý. Takmer nič
nejedol, tvrdo pracoval, veľa sa modlil a ešte aj spánok si znepríjemňoval,
obklopený bodliakmi a kameňmi. Pre nás dnes už nepochopiteľné
trýznenie tela, no u neho obdivuhodný prejav lásky k Bohu. Už jeho život
bol popretkávaný rozličnými zázračnými udalosťami. O to viac sa ich
stalo po jeho smrti.

Sv. Benedikt Stojislav

(11.stor.)

Bol taktiež Poliak, alebo Slovák. Jemu vďačíme za mnohé informácie
o Andrejovi Svoradovi, ktoré zveril päťkostolskému biskupovi Maurovi.
Stojislav prijal v kláštore na Zobore rehoľné meno Benedikt a neskôr bol
poslaný k Andrejovi Svoradovi za žiaka a pomocníka. No prežil ho len
o tri roky. V jeho pustovni ho totiž prepadli zbojníci a zviazaného hodili
do Váhu. Ostatky obidvoch mníchov sa uctievajú v nitrianskej katedrále.

