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Banskobystrický biskup Marián Chovanec prevezme úrad
Svätým Otcom menovaný biskup Mons. Marián Chovanec prevez-
me úrad diecézneho biskupa Banskobystrickej diecézy v sobotu 
15. decembra 2012. Slávnosť prevzatia úradu diecézneho biskupa 
začne o 10.30 hod. v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej 
Bystrici.
V súvise s tým už dopredu upozorňujeme, že v piatok nebude ado-
rácia.

Poriadok svätých omší 15. decembra
V súvise so slávnostným prevzatím úradu diecézneho biskupa Ban-
skobystrickej 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 
hod.

Spovedanie v Katedrále
Od pondelka 10. decembra budú v Katedrále spovedať viacerí kňazi 
podľa rozpisu, ktorý je na nástenke.

Roráty
V priebehu Adventu počas pracovných dní budú v Katedrále Roráty 
o 7.00 v priamom vysielaní Rádia Lumen.

Liturgický kalendár:

Utorok 11.12. Sv. Damaza I., pápeža ľub. spom.

Streda 12.12. Prebl. Panny Márie Guadalupskej ľub. spom.

Štvrtok 13.12. Sv. Lucie, panny a mučenice spomienka

Piatok 14.12. Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi spomienka

Nedeľa 16.12. 3. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ



Zimné kántrové dni
V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je jeden 
deň. U nás to bude v stredu. Budeme sa modliť za príchod Kristovho 
kráľovstva do rodín; duchovnú obnovu rodín; pokoj a spravodlivosť 
vo svete.

Sv. omša v nedeľu
V nedeľu 16. decembra 2012 svätá omša o 9.30 bude zameraná pre 
deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a ich rodičov.  Preto 
prosíme rešpektovať, že predné lavice budú rezervované pre nich.

Zbierka na charitu
Minulú nedeľu bola celoslovenská zbierka na charitu. V našej 
farnosti sa vyzbieralo 401,00 Eur. Všetkým darcom úprimné Pán 
Boh zaplať.

Život vo farnosti
Vaše dary a príspevky
Finančne prispeli na kostol: p. Gundová 20 Eur. Úprimné Pán Boh 
zaplať!

Pozvánky a ponuky
Prosba

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

Ponuka detí
Deti, ktoré sa v našej farnosti pripravujú na prvé sväté prijímanie, 
chcú vám ponúknuť vianočné pozdravy a rôzne výrobky, ktoré pre 
vás pripravili. Ceny, ktoré sú pred nimi uvedené, sú orientačné ceny 
len za materiál použitý na vyrobenie. Ak chcete prispieť deťom 
na ich slávnosť, vhoďte im do pokladničky sumu vyššiu ako je 



uvedená cena. 
Výťažok bude použitý na výdavky, spojené so slávnosťou prvého 
svätého prijímania. Tieto predmety nájdete v zadnej kaplnke 
na stolíku. K pozdravom si môžete zobrať aj priložené obálky.

Kniha o živote a kňazskej službe biskupa Rudolfa Baláža
Avizovaná kniha o živote a kňazskej službe zosnulého biskupa 
Rudolfa Baláža je už v predaji. Opisuje obdobie jeho života po 
prijatie biskupského svätenia v r. 1990.
Za 13 Eur si ju môžete zakúpiť v sakristii pred alebo 
po svätej omši a počas pracovných dní v priebehu dňa 
u poriadkovej služby v Katedrále.

Farníci sa pýtajú...
...o. biskup Marián odpovedá

Postupne uvedieme odpovede otca biskupa Mariána Chovanca 

na 20 otázok, ktoré dostal od našich farníkov ešte pred prevzatím 

diecézy. 

Otázky sa týkajú rôznych oblastí jeho života, preto ich postupne 

uvedieme podľa tejto schémy: 

 - otázky týkajúce sa jeho osobných záležitostí, 

 - otázky o jeho kňazstve, 

 - o biskupskej službe 

 - a ostatné, nezaradené.

Dnes si uvedieme odpovede na otázky tzv. osobné:

Čomu sa venujete, aké sú Vaše záľuby?
Som rád, že som kňazom a všetko čo súvisí s touto vzácnou službou, 
ma baví. Najmä vyslovene kňazské služby – svätá omša, vysluhovanie 
sviatostí, kázanie, vyučovanie  náboženstva. Tomu 
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sa venujem najviac. Okrem toho rád čítam (to ma akosi drží už 
od dvanástich rokov) a relaxujem turistikou, plávaním alebo 
behaním. 

Ktoré knihy patria k Vašej obľúbenej literatúre?
Všetky dobré... Od malička, asi od dvanástich rokov, sa čítanie
stalo mojou záľubou. Niečo musím čítať z povinnosti, niečo 
z potreby (teológia – z nej ma najviac zaujíma dogmatika) a niečo 
zo záľuby. Zo záľuby čítam knihy Dostojevského, Tolstoja, Cronina, 
Foglara... 

Pri čom (kom) si najlepšie oddýchnete?
Rád relaxujem v užšom kruhu – najmä so súrodencami a ich 
rodinami (mám jedenásť synovcov a neterí; najstarší synovec má 
31 rokov a najmladší má jeden rok) a potom aj sám. Okrem tohto 
spoločenstva rád čítam a relaxujem turistikou, plávaním alebo 
behaním. 

Aké miesto má vo Vašom živote humor?
Myslím, si že také, ako má mať. Nie som zabávač, ale dobrú zábavu, 
v ktorej vládne povznášajúci humor, oceňujem a mám rád.

Môžete čitateľom prezradiť, aké je Vaše obľúbené jedlo?
Mám dobrého lekára, ktorý mi zatiaľ nepredpísal žiadnu diétu, 
a tak zjem všetko (jedlé). Neviem, či tu môžem meno môjho lekára 
prezradiť (či by zvládol ten nával nových pacientov a či by to nebola 
nedovolená reklama), a preto teraz radšej pomlčím.

(Pokračovanie nabudúce)


