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Liturgický kalendár: 
 

Pondelok  2.11. Spomienka na všetkých verných zosnulých  

Utorok 3.11. Sv. Martina Porres, rehoľníka Ľub. spom. 

Streda 4.11. Sv. Karola Borromea, biskupa Spomienka 

Štvrtok 5.11. Sv. Imricha Ľub. spom. 

Nedeľa 8.11. 32. Nedeľa v Cezročnom období  

 

Sväté omše v pondelok 
V pondelok, 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných 
zosnulých budú sväté omše v zmenenom čase, a to o 7.00, 8.00 a 9.00 hod. 
ráno a o 18.00 hod. večer. 
 

Úplné odpustky 
V dňoch 1. až 8. novembra môžeme získať úplné odpustky raz denne vždy 
pre jednu dušu v očistci a to za nasledovných podmienok: 
• Veriaci, ktorý v deň Spomienky na verných zosnulých navštívi kostol 

alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána – Otčenáš a vyznanie viery – 
Verím v Boha; 

• Veriaci, ktorý v uvedené dni navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí 
za zosnulých. 

Okrem týchto odpustkových úkonov treba splniť tri podmienky:                 
sv. spoveď (byť v milosti posväcujúcej), sv. prijímanie (najlepšie v ten 
deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas’ a Sláva). 
 

Prvý piatok a sobota mesiaca 
Prvopiatková pobožnosť bude v závere ranných sv. omší a večer                    
na ukončenie adorácie. 
V sobotu vás pozývame na tradičný program Fatimskej soboty na Starých 
Horách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Pozývame: 
Organfest 
Fakulta múzických umení Akadémie umenia v Banskej Bystrici a 
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Banská Bystrica – Katedrála pozývajú      
na organový festival ORGANFEST 2009 BANSKÁ BYSTRICA, konaný pod 
záštitou Mons. Rudolfa Baláža, banskobystrického diecézneho biskupa, 
ktorý pokračuje v nedeľu, 8. novembra 2009 o 16.00 hod. v Katedrále        
sv. Františka Xaverského. 
Predstaví sa nám organová interpretka Zuzana Janáčková, ktorá pôsobí 
v Taliansku. 
 

Adorácia mladých 
V utorok 10. novembra 2009 bude v Katedrále o 17.00 hod. 
moderovaná adorácia mladých, na ktorú pozývame nielen mladých.  
 

 
 
 
 
Svätec týždňa 
 

Sv. Imrich Uhorský (zom. r. 1031) 
Bol synom sv. Štefana, prvého uhorského kráľa. Mal veľmi dobrý charakter, 
preto otec do neho vkladal veľké nádeje. Vychovával z neho vzorného 
kresťanského vladára. To všetko za pomoci sv. Gerharda, benediktínskeho 
mnícha. Otec dal pre neho tiež zostaviť akési pravidlá dobrého 
kresťanského kráľa. Imrich nesklamal otcove očakávania. Po dosiahnutí 
dospelosti mal všetky predpoklady charakterného panovníka, preto mu 
otec chcel zveriť vládu ešte pred svojou smrťou. Imrich však nečakane 
zomrel na následky poranenia pri poľovačke. Pochovali ho v Stoličnom 
Belehrade. O jeho svätorečenie sa zaslúžil neskorší uhorský panovník            
sv. Ladislav.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RROOKK  KKŇŇAAZZOOVV  
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Prežívame obdobie „dušičiek“, kedy si osobitne  
spomíname na našich zomrelých. Na rodičov,  
súrodencov, deti, príbuzných, priateľov... 
Modlíme sa k milosrdnému Bohu a prosíme ho,  
aby – ak sú v očistci – udelil im z pokladu Cirkvi  
svoje milosrdenstvo a prijal ich do svojej slávy. 
Okrem týchto duší naše modlitby potrebujú aj duše kňazov, najmä tých, 
ktorí slúžili nám alebo našim predkom. Ich hroby na našich cintorínoch 
ostávajú často bez povšimnutia. 
Cirkev nás vedie k modlitbe za duše biskupov a kňazov.  
V našej banskobystrickej diecéze všetci kňazi (biskup i presbyteri) obetujú 
3. novembra sv. omšu za zomrelých biskupov a presbyterov svojej diecézy. 
 
Väčšina banskobystrických biskupov je pochovaná v krypte Svätokrížskeho 
kostola v Žiari nad Hronom. 
Predposledný banskobystrický biskup Mons. Jozef Feranec je pochovaný 
v rodnom Pobedíme. 
Na banskobystrickom mestskom cintoríne je pochovaný biskup Mons. 
Andrej Škrábik a v jeho blízkosti sa nachádza viacero kňazských hrobov. 
Viacero významných kňazov diecézy je pochovaných v krypte katedrálneho 
chrámu sv. Františka Xaverského, medzi významnými pátrami jezuitmi, 
ktorí tu pôsobili do r. 1773. Najznámejší z diecéznych kňazov pochovaných 
v krypte je Tomáš Červeň, ktorý bol generálnym vikárom biskupa Štefana 
Moysesa a prvým pokladníkom Matice slovenskej.  
Na mestskom cintoríne je pochovaných dokopy 29 kňazov a to na piatich 
rozličných miestach cintorína. 
Pozývame vás zastaviť sa pri hroboch kňazov alebo sa aspoň pomodliť           
za ich duše. 
 
 
 
 



Oznam susednej farnosti Nanebovzatia Panny Márie: 
Túto nedeľu 1.11.2009 bude  o 17:30 na mestskom cintoríne pri kaplnke 
(nad schodami)pobožnosť za duše zosnulých. Pozývame veriacich všetkých 
farností Banskej Bystrice. 
Zároveň dôrazne žiadame neklásť v týchto dňoch sviece pred kríž               
pri farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. 
 

Úryvok z konštitúcie Lumen gentium: 
 
Putujúca Cirkev veľmi dobre pochopila spoločenstvo celého tajomného Tela 
Ježiša Krista a hneď od prvokresťanských čias si veľmi nábožne uctievala 
pamiatku zomrelých; a keďže „je svätá a spasiteľná myšlienka modliť sa             
za mŕtvych, aby boli zbavení hriechov“ (2 Mach 12, 46),  obetovala za nich aj 
svoje orodovania.  
Cirkev vždy verila, že apoštoli a Kristovi mučeníci, ktorí preliatím vlastnej krvi 
podali najvyššie svedectvo viery a lásky, sú s nami užšie spojení v Kristovi, 
a preto ich zvlášť vrúcne uctievala spolu s preblahoslavenou Pannou Máriou 
a svätými anjelmi a nábožne vzývala pomoc ich orodovania. K týmto sa 
čoskoro pridružili ďalší, čo verne nasledovali Krista v panenstve a chudobe, 
a napokon aj iní, ktorých odporúčali nábožnosti a nasledovaniu veriacich 
vynikajúce kresťanské čnosti a božské charizmy. 
Keď totiž pozorujeme život tých, čo verne nasledovali Krista, dostáva sa nám 
nového povzbudenia, aby sme hľadali budúce miesto (porov. Hebr 13, 14 a 11, 
10) a zároveň sa učíme poznávať veľmi bezpečnú cestu, ktorou môžeme dôjsť 
uprostred tohto menlivého sveta k dokonalej jednote s Kristom, t.j. k svätosti 
zodpovedajúcej stavu a podmienkam každého osobitne.  
V živote tých, čo majú s nami tú istú ľudskú prirodzenosť, ale sa dokonalejšie 
premieňajú na obraz Kristov (porov. 2 Kor 3, 18), Boh živo zjavuje svoju 
prítomnosť a svoju tvár ľuďom. 


