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Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 26.9. Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov Ľub. spom. 

Utorok 27.9. Sv. Vincenta de Paul, kňaza Spomienka 

Streda 28.9. 
Sv. Václava, mučeníka  
Sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov Ľub. spom. 

Štvrtok 29.9. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov Sviatok 

Piatok 30.9. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka 

Sobota 1.10. Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi Spomienka 

Nedeľa 2.10. 27. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“  
 
 

Relikvie sv. Cyrila 
Od 1. októbra do 30. novembra bude v našej diecéze putovať 
relikvia sv. Cyrila, ktorú prinesie zo Žiliny otec biskup Mons. Tomáš 
Galis. Obrad privítania relikvií prebehne v piatok, 30. septembra. 
O 17.45 budú relikvie prenesené z Biskupského úradu   do Katedrály, 
kde o 18.00 bude slávnostná svätá omša ku cti sv. Cyrila a Metoda. 
Hlavným celebrantom bude Mons. Tomáš Galis. 
Do 3. októbra bude relikvia v dekanáte Katedrála a potom do 7. 
októbra v dekanáte Mesto, odkiaľ sa prenesie do dekanátu Slovenská 
Ľupča a podľa harmonogramu bude putovať po diecéze. 
Rozpis pobytu relikvie v našom dekanáte:  

piatok večer – Katedrála (bude otvorená do 20.00 hod.),  
sobota dopoludnia – Staré Hory, popoludní – Radvaň,  
nedeľa – Fončorda,  
pondelok – Katedrála až do 16.00 hod.  

Potom bude relikvia prenesená do kostola Nanebovzatia Panny 
Márie. 
 
 
 
 
 



 

Oznam komunity Útecha 
Pozývame všetky duchovné a fyzické matky na modlitbové trojdnie 
Modlitieb matiek – komunity Útecha, ktoré sa uskutoční v kostole 
Panny Márie Pomocnice v Banskej Bystrici – Sásová v dňoch 30.9. – 
3.10.2011. Program stretnutia je na nástenke. 
 

Fatimská sobota 
V sobotu, 1. októbra vás pozývame na fatimský program na Staré 
Hory. 
 
 
 

ŽŽIIVVOOTT  VVOO  FFAARRNNOOSSTTII  
� Sviatosť manželstva si vyslúžili: 17.9. Matej Nebus a Petra 

Oboňová. 
� V uplynulom období darovali na kostol a kvety: Novomanželia 

Nebusovci 100 € a novomanželia Korčokovci 70 €; na kostol 
z krstu Jána Solivaja 30 €. 
Za všetky finančné dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. 
 
Úprimné Pán Boh zaplať aj všetkým vám, ktorí ste už 
prispeli potravinami v zbierke pre núdznych. 

 
 
 

 

Prosba o materiálnu pomoc pre núdznych  
 

Prichádza zimné obdobie a s ním väčšie problémy pre tých, 
ktorí sú medzi nami bez domova. Iste máte osobné skúsenosti 
a aj Vás mnohokrát zastavili núdzni ľudia s prosbou o peniaze 



alebo potraviny. Mnohí ste sa však sklamali, keď ste prišli          
na to, že ste vlastne prispeli na alkohol. Vaša pomoc tak nekončí 
vždy, ale stáva sa to často. Preto sa na Vás obraciame v mene 
kresťanskej lásky, ale aj v mene tých, ktorým úprimne tento 
problém leží na srdci, s prosbou o pomoc. 

Dom pre núdznych v Banskej Bystrici na Tajovského ulici 
poskytuje týmto ľuďom denne možnosť teplej polievky 
s chlebom a tiež olovrantu. 

Na zimné obdobie sa však potrebuje pripraviť väčšou 
zásobou potravín s dlhšou dobou trvanlivosti. Ide najmä 
o potraviny charakteru: suché strukoviny (fazuľa, hrach, 
šošovica), mäsové konzervy, paštéty, olej, cukor, trvanlivé 
mlieko, čaje, zaváraniny akéhokoľvek druhu, zemiaky a zeleninu 
na zimné uskladnenie alebo iné skladovateľné potraviny. 

Z oblečenia najmä vetrovky, mikiny, rukavice, čiapky, šále, 
ponožky, obuv. Prosíme, nenoste nám dlhé vlnené kabáty – sú 
ťažko využiteľné v ich podmienkach. 

Vašu pomoc môžete doručiť kedykoľvek priamo do Domu 

pre núdznych, ale aj na farský úrad Banská Bystrica – Katedrála. 

Zároveň Vás prosíme: nebojte sa denne odporučiť tých, ktorí 
od Vás pomoc pýtajú, na zariadenie Domu pre núdznych – je 
situovaný blízko centra mesta a tak tí, ktorí nemajú 
zamestnanie, majú dosť času aj možností prísť si sem poprosiť 
o pomoc. A aj keď sa tu v ten-ktorý deň minie teplá strava, 
zamestnanci sa vždy posnažia dať aspoň niečo na zjedenie. 

V prípade, že by ste chceli prispieť finančne, dá sa tak urobiť 
v pokladničkách (Chlieb pre núdznych), zriadených 
v banskobystrických kostoloch na tento účel, ale aj priamo             
na č. účtu Domu pre núdznych 1947798857/0200. V tomto 
prípade môžete mať istotu, že Váš dar je použitý práve na tento 
cieľ. 
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Nech Pán odmení štedrosť Vášho srdca a nech Vás odmení 
a požehná.  

V spolupráci Farnosť BB – Katedrála sv. Františka 
Xaverského a Dom pre núdznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


