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„Pravda vás vyslobodí“ (Jn 8,32)
Ďakujeme Bohu, že medzi nami mohol žiť,
dávať nám príklad chudoby, pokory a horlivosti za pravdu
náš otec

J.E. Mons. Rudolf Baláž
banskobystrický diecézny biskup,
ktorého si Pán povolal k sebe 27. júla 2011.
Narodil sa 20. novembra 1940 v Nevoľnom
1958–1963 študoval na RK CMBF v Bratislave.
Napriek dobrým študijným výsledkom mu ani po opakovaných
žiadostiach
nebolo umožnené ďalšie štúdium.
Kňazská vysviacka: 23. júna 1963
1963–1965 kaplán Brezno

1965–1967 kaplán Krupina
1967–1968 kaplán Vrútky, Kláštor pod Znievom, Vrícko
1968–1970 aktuár BÚ Banská Bystrica
1970–1971 správca farnosti Pitelová
1971–1982 bez štátneho súhlasu, mimo pastorácie,
pracuje ako traktorista JRD, neskôr vodič nákladného auta
1982–1990 správca farnosti Turčiansky Peter
14. februára 1990 menovaný za biskupa
Biskupská vysviacka: 19. marca 1990 v Banskej Bystrici
Od roku 1994 do 31.8.2000 predseda Konferencie biskupov
Slovenska.
Od 16. 9.2003 podpredseda Konferencie biskupov Slovenska.

S otcom biskupom sa rozlúčime:
V utorok 2. augusta 2011 Zádušnou svätou omšou o 18.00
a Vigíliou s vešperami a osobnou modlitbou od 19.00 do
21.00, kedy bude v Katedrále aj truhla s telesnými pozostatkami
otca biskupa.
V stredu 3. augusta 2011 pohrebnou svätou omšou o 10.00
vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie
a svätou omšou s uložením pozostatkov o 16.00 v Nevoľnom,
kde bude očakávať deň svojho vzkriesenia.
Modlime sa za dušu tohto verného pastiera,
ktorý zanecháva Božiemu ľudu nádherné svedectvo vernosti
pravde.
R. I. P.
kňazi, diakoni
a veriaci ľud
Banskobystrickej diecézy

Liturgický kalendár:
Pondelok

1.8.

Sv. Alfonza Márie de’ Ligouri, bisk. a uč. Cirkvi

Spomienka

Utorok

2.8.

Sv. Euzébia Vercellského, biskupa
Sv. Petra Juliána Eymard, kňaza

Ľub. spom.

Štvrtok

4.8.

Sv. Jána Márie Vianneya, kňaza

Spomienka

Piatok

5.8.

Výročie posviacky hl. mariánskej baziliky v Ríme

Ľub. spom.

Sobota

6.8.

Premenenie Pána

Sviatok

Nedeľa

7.8.

19. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Zmena úmyslov sv.omší
V súvise so smrťou a pohrebom otca biskupa sa presúvajú niektoré úmysly
sv. omší nasledovne:
1. V stredu, 27. júla, v deň smrti otca biskupa, bola večer slúžená
zádušná sv. omša zaňho. Úmysel, ktorý bol naplánovaný na 18.
hodinu za + Ladislava, Máriu a rodičov, bude odslúžený v nedeľu 31.7.
(teda dnes) o 9.30.
2. V utorok, 2. augusta, na Vigíliu bude sv. omša o 18.00 obetovaná
za otca biskupa. Úmysel, ktorý bol naplánovaný na 18. hodinu
za + Rudolfa, bude odslúžený skôr, v nedeľu 31.7. (teda dnes) o 18.00.
3. V stredu sväté omše v Katedrále nebudú. Všetky 3 úmysly budú
presunuté na nedeľu, 7. augusta: 8.00 – + syn a otec Ľudovít a starí
rodičia, 9.30 – Božia pomoc Pavlovi, 18.00 – + Anna, Jozef, Ján a Júlia.
Ďakujeme vám za pochopenie.
Porciunkulové odpustky
Dňa 2. augusta možno vo farských a katedrálnych kostoloch získať úplné
odpustky Porciunkuly.
Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola
spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha).
Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie
a modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva).
Prvý piatok a sobota
V týždni je prvý piatok a sobota mesiaca. Prvopiatková pobožnosť bude
ráno v závere sv. omší a večer na ukončenie adorácie.
Pozývame vás aj na program Fatimskej soboty na Starých Horách.
Adorácia
V utorok adorácia nebude pre prípravné práce na Vigíliu.

ŽIVOT VO FARNOSTI
 Sviatostné manželstvo si 23. júla vyslúžili: Laguim Trujillo Juarez
a Ľubomíra Šimičková.
 V uplynulom týždni darovali na kvety: p. Pavol Koreň 10 €; na dvere
kostola: bohuznáma 10 €, bohuznáma 120 €, rod. Birová 20 €;
na kostol: novomanželia Juarez - Šimičková 80 €.
K 30. júlu sa na dvere vyzbieralo 4.715 €. Ostáva nám vyzbierať ešte
2.485 €.
Za všetky finančné dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

POZVÁNKY:
Rímskokatolícke farnosti mesta Banská Bystrica, kresťanské
cirkvi v Banskej Bystrici a Mesto Banská Bystrica vás pozývajú
na ekumenickú pobožnosť z príležitosti 250. výročia
najväčšieho mestského požiaru 18. storočia v Európe,
pri ktorom vyhorela Banská Bystrica.
Pobožnosť sa uskutoční vo farskom kostole Nanebovzatia
Panny Márie, vo štvrtok 4. augusta 2011 o 17.00 hod.

