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Liturgický kalendár:

Spovedná služba
Počas prázdnin bude celodenná spovedná služba skrátená na čas 
od 10.00 do 14.00 hod. a to od 6. júla. 
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.

Projekt študentov KGŠM
Minulú nedeľu študenti Katolíckeho gymnázia predstavili 
po svätých omšiach svoj projekt „Biblická záhrada, na ktorý ste 
im prispeli sumou 350 Eur, za čo všetkým darcom a priaznivcom 
vyslovujú úprimné Pán Boh zaplať a už doperdu vás pozývajú 
prezrieť si prácu.

Pozvania a ponuky
Slávnosť Panny Márie Karmelskej
- na Urpíne ...
Bratia bosí karmelitáni pozývajú veriacich v pondelok 16. júla 2012 
na spoločnú slávnosť na Urpíne.

Pondelok 16.7. Prebl. Panny Márie Karmelskej ľub. spom.

Utorok 17.7.
Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, 

pustovníkov
ľub. spom.

Piatok 20.7. Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka ľub. spom.

Sobota 21.7.
Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa 

Cirkvi
ľub. spom.

Nedeľa 22.7. 15. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“



Svätú omšu o 18.30 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríža budú 
sláviť pri príležitosti sviatku Panny Márie Karmelskej, patrónky 
karmelitánskej duchovnej rodiny.
Svätú omšu bude celebrovať páter Miloš Viktorín OCD, duchovný 
správca historickej kalvárie. Slávnosť spevom obohatia členovia 
mládežníckeho spevokolu zo Starých Hôr.

Po bohoslužbe bude možnosť prijať karmelitánsky škapuliar. Ten 
vznikol ako pôvodná časť pracovného odevu rehoľníkov. Jeho 
nosenie dostalo časom súčasný symbolický význam: nasledovať 
Krista v každodennom živote.

 ... a na Starých Horách
Bratia bosí karmelitáni pozývajú ctiteľov karmelitánskeho škapuliara 
na celoslovenské stretnutie, ktoré sa bude konať 28. júla 2012 
na pútnickom mieste Staré Hory s nasledujúcim programom:

                         9:00 - animované pásmo spevu a modlitby spojené 
   s uctením si ikony Panny Márie Škapuliarskej
            9:00 - 11:30 - vysluhovanie sviatosti zmierenia
                       10:00 - o" ciálne privítanie pútnikov      
                       10:50 - prednáška 
                       11:30 - svätá omša 
          12:30 - 14:00 - obed (počas obedňajšej prestávky bude 
   vyložená Sviatosť oltárna na adoráciu)
                       14:00 - obrad prijatia karmelitánskeho škapuliara
   požehnanie devocionálií
   záverečné slovo a požehnanie pútnikov
                       

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 
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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
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 Laura 
Pištulová.
Sviatosť manželstva si vyslúžili Stephane Paul Boulanger a 
Miroslava Čikkelová, Róbert Chomjak a Marta Veselovská, Ondrej 
Eremiáš a Jana Pušková.

Vaše dary a príspevky
V uplynulom týždni ste " nančne prispeli na kostol: pútnici 
z Palárikova 10 Eur, bohuznámy 5 Eur, novomanželia Eremiášovci 
5 Eur, bohuznámy 5 Eur a pútnici z Dolnej Krupej 10 Eur.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!


