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Liturgický kalendár: 
 

Utorok 24.6. NARODENIA SV. JÁNA KRSTITEĽA Slávnosť 

Piatok 27.6. 
Sv. Ladislava  
Sv. Cyrila Alexandrijského 

Ľub. spom. 

Sobota 28.6. Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka Ľub. spom. 

Nedeľa 29.6. SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV Slávnosť 

 
 

Zbierka „Halier sv. Petra“ 
Budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka „Halier sv. Petra“, ktorou veriaci 
celej Cirkvi podporujú aktivity Svätého Otca. Z takýchto zbierok boli 
napr. v čase totality hradené liturgické knihy, ktoré sme dostali 
v slovenčine ako dar pápeža Pavla VI. Také veci treba vedieť, aby sme si 
nemysleli, že ktovie kam a načo tie peniaze idú. 
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 
 

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

 
 

Ponúkame: 
 

Nové knihy 
Biskupský úrad v Banskej Bystrici vydal 4. časť v sérii pamätí pod názvom 
„Z klauzúry do vyhnanstva“. Kniha, v ktorej je veľké množstvo fotografií 
a kópií rôznych dokumentov, hovorí o rehoľníkoch a rehoľníčkach 
banskobystrickej diecézy, perzekvovaných totalitným režimom. Cena 
knihy je 300,-Sk. 
Stále máme v ponuke modlitebnú knihu pre chorých „Pane, ponáhľaj sa 
mi pomáhať“ a tretiu časť katechéz pod názvom „Nemusíš byť sám“. 
Obidve brožúry sú po 50,- Sk/ks.  
Knihy a brožúry si môžete zakúpiť v sakristii alebo na fare.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Modlitby matiek 
Komunita Útecha pozýva všetky duchovné a fyzické matky na modlitbo-
vé stretnutie, ktoré sa uskutoční v kostole Panny Márie Pomocnice 
kresťanov v Banskej Bystrici – Sásovej v dňoch 27.-29.6.2008.  
Program stretnutia:  
27.6. o 19.20 – Pôst a odprosovanie za svoje hriechy. 
28.6. o 19.20 – Odprosovanie za hriechy tých, ktorí ubližujú nám 

a našim deťom 
29.6. o 19.20 – Chválime Pána za všetko, čo urobil v našich životoch 
 

Rytierstvo Nepoškvrnenej 
V nedeľu 29.06.2008 o 15.00 hod. sa v Pastoračnom centre pri kostole 
Panny Márie Pomocnice kresťanov v Banskej Bystrici – Sásovej, na 
Tatranskej ul. 38/B, uskutoční spoločné stretnutie všetkých členov 
Rytierstva Nepoškvrnenej za účasti kustodiálneho asistenta MI P. Adama 
Barana, OFMConv. Stretnutie bude zakončené sv. omšou o 16.00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svätec týždňa 
 

Sv. Ján Krstiteľ (1. stor.) 
 

Bol synom židovského kňaza Zachariáša a jeho manželky Alžbety. Bývali 
neďaleko Jeruzalema v dedinke Ain Karim. Zachariáš s Alžbetou nemohli 
mať deti. Pán sa však prostredníctvom anjela zjavil Zachariášovi v chráme 
a prisľúbil mu napriek jeho starobe syna, ktorý pripraví cestu Mesiášovi. 
A skutočne sa Alžbete narodil syn, ktorému dali meno Ján. Keď vyrástol, 
žil v Judskej púšti veľmi tvrdým asketickým životom. Pritom hlásal ľudu 
pokánie a krstil v rieke Jordán. Mnohí pri jeho slovách uznali svoju 
hriešnosť a potrebu očistenia. Prišiel aj Ten, ktorý očistenie nepotreboval 
a Ján na neho ukázal: „Hľa, Baránok Boží“. Mnohí Jánovi učeníci sa vtedy 
stali učeníkmi Ježiša. Ján neskôr zomiera v Herodesovom paláci, kvôli 
nemravnosti a nerozvážnosti tohto vladára. Herodes mu totiž, na želanie 
zvodnej Herodias, dal odťať hlavu. Jánovu mučenícku smrť si však 
pripomíname osobitne 29. augusta. 


