KATEDRÁLNY INFOLIST
14. – 20.5.2012
farský týždenník, číslo 20/2012, ročník VI.

Liturgický kalendár:
Pondelok

14.5.

Streda

16.5.

Štvrtok

17.5.

Piatok

18.5.

Nedeľa

13.5.

Sv. Mateja, apoštola
Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a
mučeníka
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
Sv. Jána I., pápeža a mučeníka
7. NEDEĽA VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ

sviatok
spomienka
slávnosť
ľub.spom.

Prosebné dni
Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami za požehnanie úrody.
Záväzný je jeden deň.

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána
Vo štvrtok, 17. mája, je prikázaný sviatok Nanebovsúpenia Pána. Sväté
omše budú ako v pracovný deň.

Zbierka na médiá
7. Veľkonočná nedeľa je Konferenciou biskupov Slovenska ustanovená
ako deň katolíckych médií, kedy sa aj modlíme za tieto médiá aby boli
užitočnými nielen pre veriacich, ale aj pre tých, ktorí hľadajú Boha.
Zároveň je budúcu nedeľu aj finančná zbierka na tieto médiá.

Slávnosť Prvého svätého prijímania
Budúcu nedeľu 20. mája budee v našej farnosti slávnosť Prvého svätého
prijímania. V sobotu deti aj s rodičmi príjmu sviatosť zmierenia a v nedeľu o 9.30 bude slávnostná svätá omša, počas ktorej prvýkrát príjmu Telo
a Krv Pána Ježiša.
Je to slávnosť celého farského spoločenstva. Preto vám najprv v mene
detí ďakujem, že ste toto spoločenstvo počas roka prežívali s nimi. Deti
tým, že robili rôzne výrobky, vy tým, že ste si ich kupovali a tak ste deti
podporili, takže teraz budú mať menšie výdavky. Zároveň vás v mene detí
prosím aby ste sa za ne a ich rodičov modlili a pozývam vás, aby ste prišli
s nimi prežiť túto ich nádhernú slávnosť budúcu nedeľu.

Pozvania a ponuky
Turíčna púť
Farnosť Staré Hory pozýva na Turíčnu púť, ktorá sa uskutoční 26. a 27.
mája s nasledovným programom:
Sobota 26.5.2012:
17.00 Privítanie pútnikov v Bazilike
17.10 Vešpery zo slávnosti Zoslania Ducha Svätého
17.30 Ruženec
18.00 Svätá omša (celebruje P. Peter Slobodník, CSsR)
19.15 Cesta Svetla
20.30 Prednáška - Nevesta Ducha Svätého (P. Slobodník, CSsR)
21.45 Ruženec
22.15 Adorácia
23.15 Sviečkový sprievod na Studničku
Nedeľa 27.5.2012:
6.30 Ranné chvály - Bazilika
7.00 Svätá omša - Bazilika
10.00 Ruženec - Studnička
10.30 Svätá omša - Studnička
12.30 Záverečná pobožnosť - Bazilika

Púť do Poľska
Farnosť Staré Hory pozýva do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove a tiež do Sanktuária Matky Božej v Ludźimierzi v sobotu 16. júna
2012. Program púte zahŕňa svätú omšu v Bazilike Božieho Milosrdenstva,
návštevu Centra Jána Pavla II., prechádzku po Starom Meste v Krakove a
na spiatočnej ceste zastávku v Sanktuáriu Matky Božej v Ludźimierzi.
Prihlásiť sa treba na Farskom úrade Staré Hory, tel. 048/419 92 04.

Štúdium na Univerzite tretieho veku
Teologický inštitút v Rímskokatolíckej Cyrilo-Metodskej bohosloveckej
fakulty UK pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne
otvára v akademickom roku 2012/2013 v rámci celoživotného vzdelávania
UTV všeobecný ročník, po skončení ktorého si budú môcť študenti
vybrať študijný odbor, v ktorom budú pokračovať v štúdiu ešte ďalšie dva

akademické roky.
Počas prvého roka môžu získať základný prehľad v predmetoch Filozofia,
Fundamentálna teológia, Biblické vedy, Cirkevné dejiny, Liturgika,
Morálna teológia, Kánonické právo a Kresťanská archeológia.
V druhom a treťom roku to budú študijné odbory: Biblia, Sakrálne
umenie, Kánonické právo, Antropologická katechéza, Kresťanská etika.
Termín podania prihlášky je do 31.8.2012. Formulár prihlášky náidete
na www.xaver.sk alebo na študijnom oddelení v Kňazskom seminári
v Badíne. Podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské vzdelanie
s maturitou. Ročný poplatok je 57 Eur (dôchodcovia - aj pracujúci,
invalidi) a 67 Eur (pracujúci).

Deň rodiny
Diecézne pastoračné centrum pre rodinu v Banskej Bystrici Vás srdečne
pozýva na spoločné slávenie Dňa rodiny v Banskej Bystrici, ktorého mottom je: Deň rodiny 2012 „aby deti otcov mali, aby mali mamy“ Téma:
Rodina: Práca a sviatok.
Dňa 18. mája sa Deň rodiny otvorí v rámci svätej omše o 18.00
hod. v priamom prenose cez Rádio Lumen v Katedrále sv. Františka
Xaverského, o 19.15 Hudobná akadémia Mám všetko; bl. Chiara Luce
Badano, hrá a spieva Mládežnícky katedrálny zbor z Banskej Bystrice,
dňa 19. mája bude v priestoroch Radnice na Námestí SNP prebiehať
spoločenský program, prednáška s diskusiou, hl. hosť o. Marián Valábek,
SDB a dňa 20. mája v spolupráci s podujatím Grilliáda v priestranstve
pod Pamätníkom SNP pripravujeme spolu s organizáciami na území
mesta Banská Bystrica voľnočasové a kultúrne aktivity pre rodiny.
Podrobnejší program nájdete na nástenke a na stránke www.rodinabb.sk

Život vo farnosti
Sviatostný život
Sviatosť manželstva si v Katedrále vyslúžili 12. mája 2012 Martin
Spodniak a Katarína Odstrčilová.

Vaše dary a príspevky
V uplynulom týždni ste finančne prispeli na kostol: bohuznáma 50 Eur,
rod. Glosová 20 Eur; na kvety: bohuznáma 5 Eur a bohuznáma 10 Eur.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

Noc Kostolov
História
Akcia Noc kostolov začala pred 8. rokmi v Rakúsku a postupne sa šíri aj
do susedných krajín. Pred niekoľkými rokmi sa zapojilo Česko, vlani aj
Slovensko (Trnavská arcidiecéza). V tomto roku sa sa do tohto projektu
zapojili aj ďalšie mestá - medzi nimi aj Banská Bystrica.

Noc kostolov je:
Noc kostolov je:
- pozvaním pre všetkých ľudí dobrej vôle k spoločnému stretnutiu
a k objavovaniu krásy kresťanských výtvarných a architektonických
pokladov
- prejavom kreativity a dôvery v život u ľudí, ktorí chrámy stavali
a zdobili, ale i u tých, ktorí ich dnes obývajú a chcú sa podeliť o svoju
vieru, o svoj život, a svoje osobné obdarovanie a zručnosti
- ponukou zakotvenej kresťanskej spirituality, modlitby a služby
- znamením živej spolupráce kresťanských cirkví (ekumenizmus), ktorá
hojí rany z minulých storočí

Kostoly v Banskej Bystrici
Do akcie sa zapojili: Katedrála sv. Františka Xaverského, Farský kostol
Nanebovzatia P. M., Farský kostol P.M. Pomocnice kresťanov (Sásová),
Kostol sv. Alžbety.

Ďalšie informácie
Ďalšie informácie o akcii Noc kostolov v Banskej Bystrici budeme prinášať
postupne. Všeobecné a širšie informácie nájdete na www.nockostolov.sk

Vydáva RKC, Farnosť Basnká Bystrica - Katedrála, ako svoj týždenník pre vlastnú potrebu.
Povolenie Biskupského úradu v Banskej Bystrici zo dňa 29.10.2010, č. 2545/1/2010. Príspevok dobrovoľný.

