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Liturgický kalendár:

Upozorňujeme už dopredu, 
že 15. júla bude sv. omša slúžená 

do Slovenského rozhlasu, 
kvôli čomu sa posunie 
z 9.30 na 9.00 hod.!!!

Spovedná služba
Počas prázdnin bude celodenná spovedná služba skrátená na čas od 
10.00 do 14.00 hod. a to od 6. júla. V pondelok - stredu nasledujúceho 
týždňa spovedná služba bude ešte v obvyklom čase od 9.00 do 17.00 
hod.
Tiež vás prosíme o zhovievavosť, keď sa nebude počas niektorých 
svätých omší spovedať z dôvodu čarpania dovoleniek. Budeme však 
k dispozícii pred svätou omšou a v prípade potreby aj po svätej 
omši.

Pondelok 2.7. Návšteva Panny Márie sviatok

Utorok 3.7. Sv. Tomáša, apoštola sviatok

Streda 4.7. Sv. Alžbety Portugalskej ľub. spom.

Štvrtok 5.7.
SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH 
VIEROZVESTOV, APOŠTOLOV

slávnosť

Piatok 6.7. Sv. Márie Goretti, panny a mučenice ľub. spom.

Sobota 7.7. Sv. Antona Márie Zaccariu, kňaza ľub. spom.

Nedeľa 8.7. 14. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“



Cyrilometodská diecézna púť
Na slávnosť sv. Cyrila a Metoda, vo štvrtok 5. júla, bude v Selciach 
celodiecézna púť. Slávnostnú sv. omšu o 10.30 bude celebrovať 
banskobystrický diecézny administrátor Mons. Marián Bublinec. 
Všetkých na túto púť pozývame.
Preto sv. omše v Katedrále budú len ráno o 8.00 a večer o 18.00 hod. 
Počas dňa sa spovedať nebude a Katedrála bude zatvorená.

Zbierka „Halier sv. Petra“
V piatok bola zbierka „Halier sv. Petra“. Vyzbieralo sa 341,55 Eur. 
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

Pozvania a ponuky
Projekt študentov KGŠM
Študenti KGŠM sa rozhodli skrášliť okolie školy vybudovaním 
školskej záhrady. Vypracovali projekt, ktorého celkové náklady sú 
1.000 Eur. Už sa im podarilo získať polovicu a od 9. júla sa púšťajú 
do realizácie projektu. Ostatné , nancie si musia pozháňať, 
preto sa obrátili aj na nás, aby sme im, podľa svojho zváženia, 
, nančne pomohli. Páči sa mi táto ich aktivita, že nechcú aby 
im to niekto urobil, ale že sami chcú skrášliť priestor pre seba, 
ale aj pre všetkých ďalších študentov, ktorí sa tu budú učiť aj 
v budúcnosti. Preto budúcu nedeľu budú po každej sv. omši stáť 
pred kostolom aby aj sami predstavili projekt a kto chce, môže im 
prispieť do košíka dobrovoľným príspevkom.

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 
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vzdelanie s maturitou. Ročný poplatok je 57 Eur (dôchodcovia - aj 
pracujúci, invalidi) a 67 Eur (pracujúci).

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
Sviatosť manželstva si vyslúžili Peter Kliment a Daniela Králiková.

Vaše dary a príspevky
V uplynulom týždni ste , nančne prispeli na kvety: bohuznáma 50 
Eur.
Na polievky pre bezdomovcov prispela bohuznáma rodina 200 
Eur.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!


