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Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 5.7. 
SV. CYRILA A METODA,  
SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV 

Slávnosť 

Utorok 6.7. Sv. Márie Goretti, panny a mučenice Ľub. spom. 

Streda 7.7. Sv. Antona Márie Zaccaria, kňaza Ľub. spom. 

Piatok 9.7. 
Sv. Augustína Zhao Rong, kňaza,  

a spoločníkov, mučeníkov 
Ľub. spom. 

Nedeľa 11.7. 15. Nedeľa v Cezročnom období    

 

 

Spovedná služba 
Počas prázdnin bude celodenná spovedná služba skrátená na čas od 10.00 

do 14.00 hod. 

Tiež vás prosíme o zhovievavosť, keď sa nebude počas niektorých sv. omší 

spovedať, pretože v našej farnosti zatiaľ nebudeme mať kaplána. 
 

 

Cyrilometodská diecézna púť 
Na slávnosť sv. Cyrila a Metoda, v pondelok 5. júla bude v Selciach 

celodiecézna púť. Slávnostnú sv. omšu o 10.30 bude celebrovať 

banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž. 

Program začína o 9.15 privítaním pútnikov. O 9.30 nasleduje modlitba 

posvätného ruženca a príležitosť k sviatosti zmierenia. 

Preto sv. omše v Katedrále budú len ráno o 8.00 a večer o 18.00 hod. 
 

Zbierka na povodne 
Výnos zo zbierky na povodne v Banskobystrickej diecéze je 92 784,08 Eur.  

Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup, vyslovuje darcom 

úprimné „Pán Boh zaplať!“ a vyslovuje prosbu dobrotivému Bohu, aby im 

darované prostriedky nikdy nechýbali. 

Vyzbierané prostriedky budú zodpovedne a adresne rozdelené ľuďom, 

ktorí túto pomoc skutočne potrebujú.  
 

 



 

 

Zbierka „Halier sv. Petra“ 
V utorok bola zbierka „Halier sv. Petra“. Vyzbieralo sa 302,00 Eur. 

Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 
 

Deviatnik k Panne Márii Karmelskej na Kalvárii 
Všetkých veriacich z Banskej Bystrice i okolia, ktorí prijali karmelitánsky 

škapuliar, všetkých tých, ktorí ho túžia prijať, ako aj všetkých, ktorým je 

blízka karmelitánska spiritualita a úcta k Panne Márii srdečne pozývame 

na deviatnik k Panne Márii Karmelskej, ktorý bude našou spoločnou 

prípravou na samotnú slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie z Hory 

Karmel – hlavnej patrónky karmelitánskeho rádu. 

Deviatnik sa bude konať v dňoch od stredy 7. júla do štvrtka 15. júla 
2010 v kostole Povýšenia sv. Kríža na Kalvárii. V programe bude každý 
deň sv. omša o 1830 hod. (v nedeľu o 1530 hod.). 

Medzi hlavné milosti, ktoré sú spojené s  úctou a  nosením 
karmelitánskeho škapuliara, patrí prísľub Panny Márie, že taký človek 

nebude zatratený, a že keby sa dostal po svojej smrti do očistca, tak ho 

Mária v prvú sobotu po jeho smrti príde odtiaľ vyslobodiť. 

Nech sa tento deviatnik stane výrazom našej túžby ešte viac milovať Pannu 

Máriu, spoznávať tajomstvá jej svätosti a spolu s ňou vernejšie nasledovať 

nášho Pána. 
bratia bosí karmelitáni z Kalvárie 

 

 

 

 


