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Liturgický kalendár: 

 

Vzývanie Ducha Svätého 

Kto sa dnes, 1. januára pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo 

recitovaní hymnu Veni Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý tvorivý, 

môže získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. 
 

Svätá omša pre mládež 

V utorok, 3. januára počas sv. omše pre mládež, bude hrať a spievať 

bývalá banskobystrická mládež. 
 

Slávnosť Zjavenia Pána 
V piatok je slávnosť Zjavenia Pána. Sväté omše budú ako v nedeľu.  

Pri sv. omšiach sa podľa zvyku bude žehnať voda, ktorú si potom môžete 

zobrať do svojich domácností. 
 

Prvý piatok a sobota 

V týždni je prvý piatok. Keďže je slávnosť Zjavenia Pána, prvopiatková 

pobožnosť nebude.  

Chorých, ktorých navštevujem na prvý piatok, navštívim už vo štvrtok. 

V sobotu vás pozývame na fatimský program na Starých Horách. 
 

 

Pondelok 2.1. 

Sv. Bazila Veľkého a Gregora 

Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi Spomienka 

Utorok 3.1. Najsvätejšieho mena Ježiš Ľub. spom. 

Piatok 6.1. ZJAVENIE PÁNA Slávnosť 

Sobota 7.1. Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza Ľub. spom. 

Nedeľa 8.1. KRST KRISTA PÁNA  Sviatok 



ŽIVOT VO FARNOSTI 
 

Koncert Katedrálneho zboru 
Z príležitosti 70. výročia vzniku Katedrálneho speváckeho zboru Xaverius, 

usporiada náš zbor slávnostný koncert, v piatok, 6. januára o 16:30 hod. a          

po ňom bude doprevádzať slávnostnú svätú omšu o 18:00 hod. 
 

Benefičný koncert 
V sobotu, 7. januára o 15:00 hod. bude v Katedrále benefičný koncert pre 

Dom Božieho milosrdenstva, na ktorom sa predstavia súrodenci Jendruchovci. 
 

Birmovka 
Pripomíname, že do 8. januára je ešte možné prihlásiť sa na prípravu 

k sviatosti birmovania.  
Prihlásiť sa treba osobne na farskom úrade. 
 

Sviatostný život 
Do rodiny Božích detí sa 31. decembra sviatosťou krstu začlenila Sofia 

Klajbanová. 

Do Domu nebeského Otca sme 30. decembra vyprevadili Zlaticu Pilátovú (60 
r.). 
 

Vaše milodary 
Na poteby kostola obetovali z krstu Sofie Klajbanovej 90 Eur. 
 

 

- Ďakujem všetkým, ktorí stále cítite spolupatričnosť s núdznymi a 

prispievate finančne do pokladničky „Chlieb pre bezdomovcov“ alebo 

materiálne oblečením a potravinami, z ktorých sa denne varí polievka. 

Vďaka vašim darom sa môže denne najesť 40-60 ľudí a okrem polievky 

dostanú aj olovrant. 
 

- Ďakujem dobrodincom, ktorí podarovali vianočné stromčeky. 
 

- Ďakujem tým, ktorí pomáhali pri vianočnej výzdobe upratovaním, 

výzdobou a financiami na výzdobu. 
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- Ďakujem Katedrálnemu speváckemu zboru Xaverius za doterajšie 

doprevádzanie slávnostných liturgických sláve 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


