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Liturgický kalendár: 
 

Utorok 13.7. Sv. Henricha Ľub. spom 

Streda 14.7. Sv. Kamila de Lellis, kňaza Ľub. spom 

Štvrtok 15.7. Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka 

Piatok 16.7. Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej Ľub. spom 

Sobota 17.7. Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov Spomienka 

Nedeľa 11.7. 15. Nedeľa v Cezročnom období    

 
 

Kvety ako dar 
Kto by chcel podarovať kvety pre výzdobu Katedrály, môže tak urobiť 
podobne, ako minulý rok:  
pri bočnom oltáriku vpravo (pri spovednici) bude umiestnené vedro 
s vodou, do ktorého môžete vložiť svoje kvetinové dary. Každému darcovi 
už vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. 

 

Pomoc ľuďom bez domova a práce 
Aj vás isto zastavujú ľudia, ktorí nemajú domov a prácu a pýtajú si peniaze. 
Táto situácia nás trápi najmä preto, že často majú zdeformovaný charakter. 
Sú naučení pýtať a brať bez toho, aby museli pre to niečo urobiť. Chceme 
vás touto cestou informovať aj poprosiť o pomoc, aby sme spoločne 
nenaučili týchto ľudí priživovať sa, ale im ukázali, že majú zdravé ruky 
a nohy a môžu sa teda nimi uživiť. Bratia karmelitáni ponúkajú možnosť 
príležitostnej práce na údržbe zelene na Kalvárii, za ktorú týmto ľuďom 
dajú stravu alebo pomôžu finančne na nocľah. Ak by teda takýto ľudia        
od vás pýtali peniaze, odporučte im, že si ich môžu sami vlastnoručne 
zarobiť. 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
Slávnostná sv. omša bude v piatok, 16. júla o 18.30 hod. 

bratia bosí karmelitáni z Kalvárie 
 

 


