
KATEDRÁLNY  INFOLIST
26.11. – 2.12.2012

farský týždenník, číslo 45/2012, ročník VI.

Máme nového
diecézneho biskupa
Mons. Marián

Chovanec
   - narodený 
          16. septembra 1957 v Trenčíne
   - kňazskú vysviacku prijal 
          17. júna 1989
   - konsekrovaný na biskupa 
          18. septembra 1999
   - menovaný za banskobystrického 
      diecézneho biskupa  
          20. novembra 2012 

Vyhlásenie Banskobystrickej diecézy
20. novembra 2012 bolo zverejnené rozhodnutie pápeža Benedikta XVI., 
ktorým vymenoval nového banskobystrického diecézneho biskupa J. E. 
Mons. Mariána Chovanca. 
Je to deň, keď by sa nebohý otec biskup Rudolf Baláž tu na zemi dožil 
svojich 72 rokov. Zároveň v tento deň Nitrianska diecéza slávi výročie 
posviacky katedrálneho chrámu svätého Emeráma.
Zverejnenie sme prijali v kaplnke Biskupského úradu v Banskej Bystrici. 
Spoločnou modlitbou sme poďakovali za dar, ktorý Svätý Otec dal našej 
diecéze.



Skončilo sa pomerne dlhé očakávanie v modlitbách. Chceme v nich 
pokračovať a nášmu novému pastierovi vyprosovať Božie požehnanie 
a silu do zodpovednej úlohy – stať sa otcom a vodcom v novej diecéze.
O otcovi biskupovi Mariánovi nám môže veľa povedať jeho nádherné 
biskupské heslo, ktoré si vybral z 2. listu svätého apoštola Pavla 
Korinťanom: „Omnia impendam pro animabus vestris“ – „Všetko vydám 
za vaše duše“ (por. 2 Kor 12, 15).
Vyprosujeme mu silu, aby ho vládal žiť v nových okolnostiach a zároveň 
mu ponúkame úprimnú, bratskú lásku a chceme všetko urobiť preto, aby 
sa u nás cítil prijatý a milovaný.

Marián Bublinec

Banskobystrický biskup Marián Chovanec 
prevezme úrad v sobotu 15. decembra

Svätým Otcom menovaný biskup Mons. Marián Chovanec pre-
vezme úrad diecézneho biskupa Banskobystrickej diecézy v so-
botu 15. decembra 2012. Slávnosť prevzatia úradu diecézneho 
biskupa začne o 10.30 hod. v Katedrále sv. Františka Xaverského 
v Banskej Bystrici.

Otec biskup bude do 15. decembra ešte generálnym vikárom Nitrianskej 
diecézy. 
 

Podľa noriem kánonického práva, do dňa prevzatia úradu Banskobystric-
kú diecézu spravuje diecézny administrátor Mons. Marián Bublinec. 

Doteraz sme sa za svojho nového diecézneho biskupa modlili pri každej 
svätej omši počas šestnástich mesiacov od smrti biskupa Rudolfa Baláža.
Meno nového biskupa sa vo svätej omši spomína až po prevzatí úradu.
To však neprekáža, aby sme sa konkrétne zaňho modlili už teraz, aby ho 
Pán Boh požehnával, aby sme mali navzájom otvorené srdcia.

Biskupským mottom nového banskobystrického diecézneho biskupa je 
„Omnia impendam pro animabus vestris“ – „Všetko vydám za vaše duše“ 
(por. 2 Kor 12, 15). 



Životopis otca biskupa

Narodil sa 16. 9. 1957 v Trenčíne, kde vychodil Základnú deväťročnú ško-
lu a kde absolvoval aj gymnaziálne štúdium. Teologické štúdiá absolvoval 
v Bratislave, za kňaza bol vysvätený 17. 6. 1989 v Nitre.

Prvým miestom jeho pastoračného pôsobenia bola Farnosť Nitra - Dolné 
mesto, potom Farnosť Dražovce. Od roku 1990 pokračoval v teologických 
štúdiách na Katolíckej univerzite v Lubline (KUL) v Poľsku. V Lubline 
roku 1992 diplomovou prácou Spôsoby zjavovania sa Boha človekovi 
podľa Emila Krapku získal licenciát a v roku 1994 prácou Eschatológia 
v dielach kardinála Jána Chryzostoma Korca získal doktorát v odbore 
dogmatickej teológie. 

Od 1993 prednáša na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzi-
ty Komenského na Teologickom inštitúte v Nitre. Popri vysokoškolskej 
pedagogickej praxi sa venuje pedagogickým aktivitám na základných 
a stredných cirkevných školách. Pôsobil v redakčnej rade mesačníka 
Duchovný pastier (1990 - 1999), v diecéznej komisii pre kultúru a tlač 
i v diecéznej ekonomickej komisii. V rokoch 1996 - 2003 bol členom Die-
cézneho tribunálu ako promotor iustitiae. 

Dňa 22. 7. 1999 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za massitského (maxi-
tensis) titulárneho biskupa a nitrianskeho pomocného biskupa. Biskup-
skú konsekráciu prijal z rúk kardinála Jána Chryzostoma Korca dňa 18. 
9. 1999 v Nitre. Od augusta 2000 je generálnym sekretárom Konferencie 
biskupov Slovenska a od 1. 3. 2003 generálnym vikárom v Nitre.

Jeho vedecko-pedagogická a teoreticko-aplikačná orientácia na oblasť 
dogmatickej teológie prináša výstupy v publikačnej a edičnej podobe, 
najmä v časopisoch Duchovný pastier, Liturgia, Katolícke noviny. Je 
autorom viacerých monograA í (dogmatické traktáty) a spoluautorom 
viacerých zborníkov vydaných Subkomisiou pre náuku viery pri KBS a 
Katedrou dogmatiky RK CMBF. 

Od roku 2000 je predsedom Teologickej komisie KBS a tiež aj predsedom 
Subkomisie pre náuku viery KBS. 

Tieto informácie vám prinášam zo stránok nitrianskej diecézy, nakoľko 
sa ešte osobne nepoznáme, ale verím, že sa budeme spoznávať stále viac 
pre úžitok vzájomnej spolupráce.
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Sv. omša do SRo
V nedeľu 2. decembra 2012 bude z Katedrály vysielaná svätá omša 
do Slovenského rozhlasu. Upozorňujeme už dopredu, že začiatok 
svätej omše je o 9.00 hod. Ak by niekomu tento čas nevyhovoval ale-
bo by omylom prišiel neskoro, môže sa zúčastniť svätej omše o 9.45 
v Kostole svätého Kríža (Slovenskom).

Poriadok svätých omší 15. decembra
V súvise so slávnostným prevzatím úradu diecézneho biskupa Bansko-
bystrickej diecézy budú sväté omše v Katedrále v sobotu 15. decembra 
2012 takto:

  slávnostná o 10.30

  večerná o 18.00

Úmysel, ktorý je zapísaný o 7.00, bude odslúžený v ten deň o 10.30.

Deň otvorených dverí na KGŠM
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa srdečne pozýva všetkých 
rodičov a žiakov piatych a deviatych ročníkov základných škôl 
na Deň otvorených dverí vo štvrtok 29. novembra 2012 v čase od 8.30 
do 13.00 hod.  
Návštevníkom budú poskytnuté informácie o štúdiu na  Katolíckom 
gymnáziu, budú sa môcť zúčastniť vyučovania, prezrieť si jednotlivé 
triedy, odborné učebne, telocvičňu, areál školy a internát a tiež uvi-
dia rôzne ukážky zo záujmovej činnosti žiakov Katolíckeho gymnázia 
Š. Moysesa .
Na Vašu návštevu sa tešia študenti a pracovníci Katolíckeho gymnázia 
Štefana Moysesa v Banskej Bystrici.

Prosba
Riaditeľka Domu pre núdznych na Tajovského ulici prosí o pomoc 
so zimnou obuvou, ktorú môžete prinášať priamo k nim.

Zbierka na Kňazský seminár
Minulú nedeľu sa konala zbierka na Kňazský seminár v Badíne. V našej 
farnosti sa vyzbieralo 351,50 Eur.  Všetkým úprimné Pán Boh zaplať.

Liturgický kalendár:

Piatok 30.11. Sv. Ondreja, apoštola sviatok

Nedeľa 2.12. 1. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ


