
KATEDRÁLNY  INFOLIST
25.6. – 1.7.2012

farský týždenník, číslo 26/2012, ročník VI.

Liturgický kalendár:

Nový kaplán
Do našej farnosti príde nový p. kaplán, dp. Michal Mališ, ktorý u nás 
praxoval ako diakon. Privítame ho v nedeľu 1. júla, počas sv. omše 
o 9.30. Pri všetkých svätých omšiach nám udelí svoje novokňazské 
požehnanie.

Slávnosť sv. Petra a Pavla, Apoštolov
V piatok je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Je to prikázaný 
sviatok, to znamená, že tento deň – nakoľko je pracovným dňom 
– podľa možnosti svätíme ako nedeľu. Sväté omše budú o 7.00, 8.30 
a o 18.00 hod. 

Zbierka „Halier sv. Petra“
V piatok, na slávnosť sv. Petra a Pavla bude zbierka „Halier sv. Petra“. 
Z tejto celosvetovej zbierky Svätý Otec podporuje chudobné diecézy, 
prevažne v misijných krajinách, ale aj tých, ktorí v katastrofách 
prišli o strechu nad hlavou, jedlo, atď.

Streda 27.6.

Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa 
Cirkvi
Sv. Ladislava

ľub. spom.

Štvrtok 28.6. Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka spomienka

Piatok 29.6. SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV slávnosť

Sobota 30.6. Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme ľub. spom.

Nedeľa 1.7. 13. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“ slávnosť



Pozvania a ponuky
Modlitbové stretniutie komunity ÚTECHA
Pozývame všetky duchovné a fyzické matky na modlitbové trojdnie 
Modlitieb matiek - komunity Útecha, ktoré sa uskutočnia v kostole 
Panny Márie Pomocnice v Banskej Bystrici - Sásovej v dňoch 29.6. 
- 1.7.2012 s týmto programom:
29.6. (piatok) o 19.20 - Pôst a odprosovanie za svoje hriechy
30.6. (sobota) o 19.20 - Odprosovanie za hriechy tých, ktorí ubližujú 
        nám a našim deťom
1.7. (nedeľa) o 19.20 - Chválime Pána za všetko, čo urobil v našich 
        životoch

Druhé kolo prijímacích skúšok
Teologický inštitút RKCMBF UK v Banskej Bystrici – Badíne 
pripravuje druhé kolo prijímacích skúšok pre uchádzačov 
o štúdium v akademickom roku 2012/2013 na Teologickom inštitúte 
RKCMBF UK v Badíne: 

• magisterské štúdium - spojený 1. a 2. stupeň: katolícka teológia, 
5-ročné štúdium, externá forma; ročné školné 550,- €; 

Termín podania prihlášok: do 31.7.2012. 

Termín konania prijímacej skúšky: 23.8.2012 o 9.00

Poplatok za prijímacie skúšky: 45,- € (úhrada prevodom na účet 
pred zaslaním prihlášky: 7000149640/8180; variabilný symbol: 
4031130, konštantný symbol: 1118; správa pre prijímateľa: meno 
a priezvisko). 

Prihlášky na štúdium sa podávajú písomne (povinne) 
a elektronicky (nie je povinné) na adresu: Teologický inštitút 
RKCMBF UK, Banská 28, 976 32 Badín. 
Prílohy k prihláške, elektronická prihláška a podmienky prijatia sú 
uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk 



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 
Filozo" 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).

Pozvánka na kurzy
Diecézne pastoračné centrum pre rodinu pozýva záujemcov na 

dva kurzy, ktoré sa budú konať v sobotu 30. júna v Diecéznom 

centre Jána Pavla II. na Kapitulskej ul. v Banskej Bystrici.

Od 10.00 do 14.00 bude seminár Ako a prečo žiť prirodzené 
plánovanie rodičovstva? - určené tým, ktorí sa chcú naučiť, 

doplniť si vedomosti alebo šíriť Billingsovu ovulačnú metódu.

Od 14.00 do 16.00 - Ako začať robiť kurz „Manželské 
večery“
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Život vo farnosti
Kvety
Tak ako po minulé roky, vďačne od vás prijmeme kvety na výzdobu 
kostola. Vedro s vodou sa nachádza v poslednej kaplnke vpravo. 

Sviatostný život
Do rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu začlenila 17. júna 2012 
Marjan Christina Yavary Ozábal.
Sviatosť manželstva si vyslúžili Peter Hajduk a Monika Klimentová, 
Richard Kazík a Jana Kucbeľová.

Vaše dary a príspevky
V uplynulom týždni ste " nančne prispeli na kvety: bohuznáma 
30 Eur; na kostol: Ruža Márie Lukačovičovej 50 Eur, 
Ruža Márie Horniakovej 50 Eur.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!


