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Liturgický kalendár:

Končí Veľkonočné obdobie
Dnešnou nedeľou končí Veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme 
Anjel Pána.
Pokračujeme Obdobím „Cez rok“, cyklus B.

Možnosť získať úplné odpustky
Veriaci, ktorý sa zúčastní dnes na verejnom speve alebo recitovaní 
hymnu Veni Creator, môže za zvyčajných podmienok (byť v milosti 
posväcujúcej, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) 
získať úplné odpustky.

Prvý piatok a sobota
V týždni je prvý piatok a prvá sobota v mesiaci. Prvopiatková 
pobožnosť bude v závere ranných omší a večer na záver adorácie. 
V sobotu vás pozývame na fatmský program na Starých Horách.

Zbierka na médiá
Minulú nedeľu sa konala 5 nančná zbierka na katolícke médiá. 
V našej farnosti sa vyzbieralo 345 Eur. Všetkým darcom Pán Boh 
zaplať!

Pozvania a ponuky
Oznam KGŠM
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa vyhlasuje druhé kolo 
prijímacích pohovorov pre deviaty ročník ZŠ na štvorročné štúdium. 
Bližšie  informácie nájdete na web stránke školy www.kgsm.sk

Piatok 1.6. Sv. Justína, mučeníka spomienka

Sobota 2.6. Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov ľub. spom.

Nedeľa 3.6. NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE



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 Filozo5 a, 
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).

Život vo farnosti
Sviatostný život
Do rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu začlenil 20. mája 2012 Simon 
František Sallár.
V Prvom svätom prijímaní prijalo Eucharistického Spasiteľa v nedeľu 20. 
mája 2012 24 detí a 3 z rodičov týchto detí.
Sviatosť manželstva si vyslúžili Matúš Mentel a Miroslava Barlová.



Vaše dary a príspevky
V uplynulom týždni ste 5 nančne prispeli na kvety: novomanželia 
Mentelovci 70 Eur, bohuznáma 5 Eur.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

Noc Kostolov
Program v Banskej Bystrici

KATEDRÁLA:
17:50 – 18:00      Zvonenie zvonov
18:00 – 18:50      Svätá omša v priamom prenose Rádia Lumen
19:00 – 24:00      Každú polhodinu bude prezentované:

 pred Katedrálou – história miesta a samotnej stavby kostola
 v lodi Katedrály – o tom, čo sa vnútri nachádza
 v sakristii – o liturgických odevoch a predmetoch
 v krypte – o osobnostiach, ktoré tu čakajú na vzkriesenie

       (prvýkrát sprístupnená verejnosti)

možnosť aj individuálnej prehliadky

KAPLNKA SV. MICHALA V KATEDRÁLE:
19:00 – 24:00 v súčinnosti s programom v Katedrále – vchod cez sakristiu 
Katedrály

vlastný program: 
20:00 – 20:15      Živé vysielanie modlitby Vešpier
20:15 – 24:00      Prednášky náboženských redaktorov na témy:

história Kaplnky sv. Michala
prečo je archanjel Michal patrónom Rádia Lumen
krátka história Rádia Lumen
možnosť vypočutia ukážok najzaujímavejších relácií
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KOSTOL SV. ALŽBETY:

18:00 – 24:00      Každú polhodinu – historický pohľad

možnosť aj individuálnej prehliadky

KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE:
17:50 – 18:00      Zvonenie zvonov
18:00 – 24:00      Každú hodinu:

- historický pohľad
- v prestávkach bude možnosť dozvedieť sa veľa zaujímavého 

o  historickom organe a vypočuť si jeho sýty hlas

možnosť aj individuálnej prehliadky

SÚŤAŽ!!!SÚŤAŽ!!!SÚŤAŽ!!!SÚŤAŽ!!!SÚŤAŽ!!!SÚŤAŽ!!!SÚ

Program medzi jednotlivými kostolmi (Katedrála, Kostol 
Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Alžbety, Kaplnka sv. 
Michala) bude prepojený evidenčnou súťažnou kartou.

Každý, kto bude mať túto kartu označenú pečiatkou zo všetkých 
vyznačených miest, bude zapojený do zlosovania o päť kníh 
o histórii Biskupstva Banská Bystrica.

SÚŤAŽ!!!SÚŤAŽ!!!SÚŤAŽ!!!SÚŤAŽ!!!SÚŤAŽ!!!SÚŤAŽ!!!SÚ

Ďalšie informácie
Všeobecné a širšie informácie nájdete na www.nockostolov.sk


