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30.3. – 5.4.2009 
 

Liturgický kalendár: 
 

Štvrtok 2.4. Sv. Františka z Paoly  

Sobota 4.4. Sv. Izidora, biskupa a učiteľa Cirkvi  

Nedeľa 5.4. 
KVETNÁ NEDEĽA  
(NEDEĽA UTRPENIA PÁNA) 

 

 

Krížová cesta 
Dnes o 14.00 hod. bude pobožnosť krížovej cesty na Kalvárskej hore – Urpín pre 
všetky farnosti mesta. Pobožnosť bude viesť diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž. 
Po skončení pobožnosti bude otec biskup slúžiť sv. omšu. 
 

Kvetný víkend 
V rámci Kvetného víkendu s mottom „Máme nádej v živého Boha“, ktoré je 
stretnutím mládeže našej banskobystrickej diecézy, srdečne pozývame aj 
všetkých Vás (farníkov) na otváraciu sv. omšu v piatok  3.4.2009 o 18.00 hod. 
do Kostola nanebovzatia Panny Márie (Farský kostol). 
Vyvrcholením celého mládežníckeho programu bude sobotný večer v športovej 
hale Dukla na Štiavničkách, ktorého začiatok bude o 19.30 hod. Začne najnovším 
predstavením tanečného divadla Atak s názvom OKO o sv. Pavlovi, potom 
pokračujúci svedectvami, hudbou a zakončený adoráciou. Rovnako Vás 
pozývame na svätú omšu Kvetnej nedele o 10.00 hod. v Kostole nanebovzatia 
Panny Márie. Príspevok na sobotňajšie predstavenie je dobrovoľný. Tešíme sa na 
spoločné stretnutie! 
V nedeľu sv. omša o 9.30 v Katedrále nebude, ale sa zjednotíme pri sv. omši 
s diecéznym biskupom, ktorý bude o 10.00 svätiť ratolesti pred Kostolom       sv. 
Kríža (slovenským) a následne bude celebrovať sv. omšu vo farskom Kostole 
nanebovzatia Panny Márie.  
 

Spovedanie v Katedrále 
Od pondelka 30. marca budú v Katedrále spovedať viacerí kňazi podľa rozpisu, 
ktorý je na nástenke. Budúcu nedeľu od 15.30 sa bude spovedať k Veľkej noci aj 
v kostoloch v Radvani a na Fončorde. 
 
 
 
 



Program sv. omší na Veľký týždeň 
Pán dekan Pecha nám opäť vypracoval program sv. omší a pobožností od 
Kvetnej nedele po Veľkonočný pondelok vo všetkých farnostiach mesta, za čo 
mu ďakujeme. Tento program si môžete zobrať vzadu pri novinách. 
Svätec týždňa 
Sv. Izidor Sevillský (560?-636)  
Pochádzal z poprednej španielskej rodiny. Po smrti rodičov ho 
vychovával starší brat. Izidor zrejme potom navštevoval aj niektorú 
kláštornú alebo katedrálnu školu. Okolo roku 600 sa stal biskupom 
v Seville. Ako biskup sa snažil byť príkladom poníženosti a sebazaprenia. 
Veľmi mu záležalo na asketickej a vedeckej výchove kňazov. V tomto 
období vznikajú rôzne nepokoje, spôsobené sťahovaním národov 
a vystupovaním bludárov – ariánov. Izidorovi sa podarilo mnohých z nich 
priviesť k pravej viere a dopomôcť aj k národnej jednote v Španielsku. 
O Izidorových encyklopedických vedomostiach svedčia jeho početné 
spisy, v ktorých podáva pravdy viery. Pred smrťou rozdal všetko, čo mal. 
Štyri dni pred smrťou vykonal verejné pokánie. Španielsky ľud ho veľmi 
rýchlo začal uctievať ako národného svätca a divotvorcu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RROOKK  SSVV..  PPAAVVLLAA  
2288..0066..22000088  ––  2299..0066..22000099  

 

Milí priatelia! 
Je veľmi zaujímavé – a určite aj pre nás veľavravné – že  
po každej misijnej ceste sa Pavol pred príchodom do Antiochie  
zastavil vždy v Jeruzaleme, aby porozprával o svojom pôsobení.  
Bol tak stále v jednote s Cirkvou – Matkou v Jeruzaleme. Je to vzácny 
príklad pre našu jednotu s viditeľnou hlavou Cirkvi – Svätým Otcom. 
 
 

Prečítať pavlovské listy 
za rok... 

 
Rozpis na 14. týždeň: 
 

30.03.  Flp 1,1-6 
31.03.  Flp 1,7-11 03.04.  Flp 1,21-26 
01.04.  Flp 1,12-14  04.04.  Flp 1,27-30 
02.04.  Flp 1,15-20  05.04.  Flp 2,1-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY 
 

NA OBNOVENEJ KALVÁRII NA URPÍNE 
V BANSKEJ BYSTRICI 

 

Všetkých Vás srdečne pozývame na pobožnosť krížovej cesty 
na obnovenej Kalvárii na Urpíne v Banskej Bystrici 

v nižšie uvedených termínoch. 
 

Každú nedeľu pobožnosť vyvrcholí slávením sv. omše 
o 1530 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríža na vrchole Kalvárie. 

 

Do pozornosti Vám dávame najmä už tradičnú krížovú cestu 
na piatu pôstnu nedeľu, 

ktorú o 1400 hod. aj s nasledujúcou sv. omšou bude sláviť 
 

banskobystrický diecézny biskup Mons.  Rudolf  Baláž 
 

Pobožnosť krížovej cesty pripravujú: 
1. pôstna nedeľa 01. 03. 2009 1400 hod. bratia bosí karmelitáni 
2. pôstna nedeľa 08. 03. 2009 1400 hod. farnosť Priechod 
3. pôstna nedeľa 15. 03. 2009 1400 hod. farnosť B.B. – Mesto 
4. pôstna nedeľa 22. 03. 2009 1400 hod. farnosť Selce 
5. pôstna nedeľa 29. 03. 2009 1400 hod. farnosť B.B. – Katedrála 
Kvetná nedeľa  05. 04. 2009 1300 hod. mládež dekanátu Žiar n. Hr. 
 
 

Pobožnosť krížovej cesty v iné dni než nedele: 
Utorok po 3. pôst.ned. 17. 03. 2009 1915 hod. mládež z UPC v B.B. 

(Táto krížová cesta na Kalvárii sa začne po mládežníckej sv. omši v Katedrále) 
 

Veľký piatok  10. 04. 2009 1000 hod. bratia bosí karmelitáni 
 

Adorácia pri Pánovom Hrobe: 
Na Veľký piatok Vás pozývame aj na poklonu Eucharistii a Krížu pri Pánovom Hrobe, 
ktorá sa uskutoční vo večerných hodinách od 1800 do 2100 hod. v kostole Povýšenia sv. 
Kríža na Kalvárii. 

bratia bosí karmelitáni 


