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Liturgický kalendár:

Slávnosť v Katedrále
V pondelok je v našej Katedrále slávnosť výročia posviacky. Je to deň, kedy 
môžeme získať úplné odpustky. K ich získaniu je potrebná nábožná návšte-
va chrámu, spojená s modlitbou Otčenáš a Verím v Boha. Okrem toho je 
potrebné spĺňať aj základné podmienky (byť v milosti posväcujúcej, prijať 
v ten deň sväté prijímanie, vzbudiť si odpor k hriechu a pomodliť sa na úmy-
sel Svätého Otca Otčenáš, Zdravas a Sláva).
Slávnostnú svätú omšu, doprevádzanú katedrálnym zborom Xaverius, bude 
celebrovať diecézny administrátor Mons. Marián Bublinec spolu s kňazmi 
z mesta a okolia v pondelok večer o 18.00 hod.

Celoslovenské stretnutie SSV
V utorok 25. septembra 2012 sa v Banskej Bystrici uskutoční celoslovenské 
stretnutie výboru Spolku sv. Vojtecha, ktoré začne slávnostnou sv. omšou 
o 8.30 v Katedrále. Hlavným celebrantom bude otec biskup Mons. Ján Oroš. 
Koncelebrovať budú kňazi - členovia výboru SSV.
Pozývame na túto svätú omšu najmä členov SSV.

Celodiecézne rekolekcie
V stredu sa budú konať celodiecézne rekolekcie kňazov v Kňazskom semi-
nári v Badíne. Preto svätá omša o 8.30 nebude a takisto nebude dopoludnia 
ani spovedná služba.

Pondelok 24.9.
Výročie posviacky katedrálneho chrámu       
v Banskej Bystrici

slávnosť

Streda 26.9. Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov ľub. spom.

Štvrtok 27.9. Sv. Vincenta de Paul, kňaza spomienka

Piatok 28.9.
Sv. Václava, mučeníka
Sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov

ľub. spo-
mienka

Sobota 29.9. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov sviatok

Nedeľa 30.9. 26. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“



Potravinová zbierka
Mnohí z vás už rok pomáhate potravinami, či � nančne na „Chlieb pre 
núdznych“, teda na denné teplé polievky a suché večere, ktoré môžu v Dome 
pre núdznych dostať  nielen bezdomovci, ale aj núdzni ľuďia. 
Teraz, po roku opäť vyhlasujeme potravinovú zbierku s prosbou najmä 
o suché potraviny (cestoviny, cukor, múka, olej...) alebo potraviny 
trvanlivé (zaváraniny, konzervy...). Môžete ich prinášať na farský úrad 
pri Katedrále, resp. ak by išlo o väčší objem, môžeme pre ne prísť 
po vzájomnej dohode. 
Ak by ste chceli podarovať oblečenie, to treba dať priamo do Domu 
pre núdznych na Tajovského ul. č. 1.
Už dopredu vám aj v mene núdznych, ktorým pomôžete, vyslovujeme 
úprimné Pán Boh zaplať. 
Za všetkých dobrodincov v tejto zbierke bude odslúžená svätá omša 
v nedeľu, 28.10. o 9.30 hod.

Zbierka „Boj proti hladu“
Minulú nedeľu sa v našej farnosti konala zbierka „Boj proti hladu“ - ako po-
moc pre najchudobnejšie krajiny sveta: Haiti a Honduras. Vo svojich daroch 
ste obetovali 806,78 Eur. 
Nech vám vašu štedrosť Pán Boh odmení!

Život vo farnosti
Sviatostný život
Do Rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu začlenil Marek 
Šušota(15.9.).
Sviatosť manželstva si 15.9. vyslúžili Andrej Novák a Alena 
Sedláčková.

Vaše dary a príspevky
Finančne prispeli na kostol: rodina Glosová 20 Eur, rodina 
Konáriková 100 Eur, Ruža Márie Horniakovej 50 Eur, z krstu Marka 
Šušotu 20 Eur, bohuznáma 50 Eur; 
na kvety: bohuznáma 50 Eur.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!



Rok sv. Cyrila
a Metoda

Biskup Štefan Moyses ako prvý 
katolícky biskup v roku 1863 
zorganizoval v celej svojej 
diecéze okázalé oslavy 1000. 
výročia príchodu vierozvestov 
sv. Cyrila a Metoda k našim 
predkom.
Tohtoročnou púťou v Selciach 
(5.7.2012) spoločenstvo Bansko-
bystrickej diecézy vstúpilo 
do slávenia Roku sv. Cyrila a 
Metoda. Selce si v jubilejnom 
roku 2013 zároveň pripomenú 
150. výročie odvtedy, ako biskup 
Štefan Moyses požehnal oltárny 
obraz a tento chrám ako prvý na 
Slovensku zasvätil solúnskym 
bratom.
Od moysesovských čias sa 
v našej diecéze postavilo 
niekoľko kostolov, či kaplniek, 
ktoré sú zasvätené svätým 
Cyrilovi a Metodovi alebo ich 
svätým žiakom.
K septembru 2012 máme 
v diecéze 4 farské, 6 � liálnych 

a 1 ekumenický kostol zasvätené 
sv. Cyrilovi a Metodovi. 
Týmto svätcom sú zasvätené aj 2 
kaplnky.
Žiakom a nasledovníkom našich 
Apoštolov sú zasvätené 3 kostoly 
a 1 kaplnka.
Nie je to veľa, no nie je to ani 
málo.
Tu predkladáme ich zoznam 
podľa dekanátov a obcí, 
v ktorých sa nachádzajú:

Dekanát BB-mesto:

Nemce    
Filálny kostol sv. Bystríka, 
biskupa a mučeníka (2006)

Dekanát Detva:

Hriňová   
Kaplnka sv. Cyrila a Metoda u 
Ďuricov (rok nepoznáme)

Kriváň   
Farský kostol sv. Cyrila a 
Metoda (1995)

Znovuobjavenie v banskobystrickej diecéze
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Dekanát Nová Baňa:

Horná Trnávka (časť 
Prestavlky)  
Filálny kostol sv. Cyrila a 
Metoda (1998)

Lukavica (časť Žarnovice) 
Filálny kostol sv. Cyrila a 
Metoda (1950)

Dekanát Partizánske:

Veľké Kršteňany  

Filálny kostol sv. Cyrila a 
Metoda (2002)

Oslany   
Kaplnka sv. Cyrila a Metoda 
(1923)

Dekanát Prievidza:

Veľká Čausa   

Filálny kostol sv. Gorazda 
(1999)

Lehota pod Vtáčnikom 

Farský kostol sv. Cyrila a 
Metoda (1949)

Malá Lehôtka  

Filálny kostol sv. Cyrila a 
Metoda (1997)

Dekanát Slovenská Ľupča:

Selce    

Farský kostol sv. Cyrila a 
Metoda (1222/1863)

Čerín   

Kaplnka sv. Jozefa a 
Sedmopočetníkov (2012)

Dekanát Turčianske Teplice:

Dubové   

Filálny kostol sv. Cyrila a 
Metoda (1992)

Dekanát Veľký Krtíš:

Malý Krtíš   

Ekumenický kostol sv. Cyrila 
a Metoda (2002)

Dekanát Zvolen:

Kováčová   

Farský kostol sv. Gorazda 
(1995)

Železná Breznica  
Filálny kostol sv. Cyrila a 
Metoda (1969)

(Pokračovanie nabudúce)


