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Rozpis bohoslužieb počas Vianoc
Za lavicami je rozpis bohoslužieb počas vianočných sviatkov v Banskej 
Bystrici. Môžete si ho zobrať do svojich domácností. Upozorňujeme, že 
v Katedrále svätá omša na Štedrý večer bude o 22.00 hodine.
Otec biskup Marián Chovanec bude slúžiť nasledovné sväté omše: 24.12. 
o 22.00 hod., 25.12. o 9.00 hod. do Slovenského rozhlasu, 28.12. o 18.00 hod., 
1.1. o 9.30 hod a 6.1. o 9.30 hod.

Dieťa je dar
Pozývame vás na vianočný program Holúbkov z Kríža zo Žiaru nad Hro-
nom pod názvom Dieťa je dar.

Liturgický kalendár:

Utorok 25.12. NARODENIE PÁNA slávnosť

Streda 26.12. Sv. Štefana, prvého mučeníka sviatok

Štvrtok 27.12. Sv. Jána, apoštola a evanjelistu sviatok

Piatok 28.12. Svätých Neviniatok, mučeníkov sviatok

Sobota 29.12. Sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka ľub. spo-
mienka

Nedeľa 30.12.
SVÄTEJ RODINY 
JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

Nech Vám Božie Dieťa

dá pocítiť radostné ovocie viery

z hľadania a nachádzania 

Božích stôp vo vašom 

každodennom živote.

Požehnané Vianočné sviatky

Vám prajú

vaši duchovní otcovia



Program bude v Katedrále v piatok 28. decembra 2012 o 16.30 hod. a vy-
vrcholí svätou omšou o 18.00 hod. Hlavným celebrantom bude diecézny 
biskup Mons. Marián Chovanec.

Život vo farnosti
Duchovný život 
Do Domu nebeského Otca sme 22.12.2012 vyprevadili Ivana Šedibu 
(40 r.)

Vaše dary a príspevky
Finančne prispeli na kostol: p. Líšková 5 Eur, ruža Márie 
Lukačovičovej 30 Eur, p. Katarína Ondreková 100 Eur; 
na kvety: ruža Margity Jablonskej 50 Eur, bohuznáma 10 Eur. 
Úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvánky a ponuky
Koledovanie „Dobrá novina“
Aj tento rok budú naše deti a mladí chodiť s koledou „Dobrá novina“.
Ešte dnes je možné zapísať sa na vianočné koledovanie Dobrej noviny, 
ktoré bude v utorok 25.12. popoludní. Kto z vás by chcel prijať našich 
koledníkov, môže sa zapísať na prihlasovací hárok za lavicami pri časopi-
soch, alebo v sakristii.

Betlehemské svetlo
Dnes, na 4. adventnú nedeľu, počas večernej svätej omše skauti prinesú 
Betlehemské svetlo. Po svätej omši si ho budete môcť zobrať do svojich 
domácností a v pondelok do 10. hodiny.

Oznam UPC

Univerzitné pastoračné centrum na Tajovského ul. oznamuje, že 
najbližšia sv.omša bude až 6. januára 2013 o 19.30 hod.



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

Postupne uvádzame odpovede otca biskupa Mariána Chovanca 

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

diecézy. 

Minulý týždeň sme uviedli odpovede na otázky týkajúce sa jeho 

kňazstva. Dnes to budú odpovede na otázky o jeho biskupskej služ-

be.

Čo bude Vašou prioritou po prevzatí diecézy?
K prvým úlohám každého „nového“ – či biskupa, či kňaza, či iného 

vedúceho – patrí oboznámenie sa s celkovou situáciou. Predsa nezačíname 
z ničoho. Naša Banskobystrická diecéza má vo mne už šestnásteho 
biskupa a má rozvinuté viaceré pastoračné aktivity. Mojím cieľom je 
dobre tieto aktivity spoznať a nadviazať na všetko pekné a bohumilé, čo 
urobili moji predchodcovia. 

K tomuto spoznávaniu diecézy si musím čo najskôr vybrať najbližších 
spolupracovníkov, ktorí budú ochotní pomáhať mi.

Po prevzatí diecézy budeme čoskoro sláviť Vianoce. Čo by ste 
k tomuto sviatku odkázali  čitateľom farského časopisu?
Vianoce sú nádherné a hlboko-duchovné sviatky. Svätý Otec 

Benedikt XVI. v encyklike Spe salvi napísal, že naša prítomnosť by 
bola neznesiteľná, keby sa budúcnosť nejavila ako pozitívna skutočnosť. 
A práve o toto, o budúcnosť na Vianoce ide: sám Boh prišiel medzi nás vo 
svojom vtelenom Synovi, aby sme mali pozitívnu budúcnosť – večnosť. 
Ježiš je jediná absolútna nádej sveta; je nádejou každého, kto dovolí, aby 
sa narodil aj v jeho srdci. Toto na Vianoce vyprosujem a želám všetkým 
– nech sa Pán Ježiš narodí v ich srdci!

Mohli by ste nám popísať Váš biskupský erb? So zmenou biskupskej 
služby ho budete dopĺňať?
Biskupský erb sa robí podľa hesla. Mojím biskupským heslom je 

myšlienka sv. Pavla apoštola – „Všetko vydám za vaše duše“ (na znaku 
je táto obeta vyjadrená historickým mačianskym krížom a veľkonočným 
baránkom). Je to univerzálne heslo veľkého apoštola. Sv. Pavol s ním 
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preputoval mnohé krajiny, evanjelizoval početné národy a stále bolo 
aktuálne. S týmto heslom som už dlhodobo vnútorne spojený, a preto 
nevidím dôvod, aby som ho menil. A keďže od hesla sa odvíja aj môj 
znak, netreba meniť ani ten. Je však pravda, že nepoznám všetky predpisy 
týkajúce sa tejto otázky. V tom prípade, že by bolo nutné, aby som svoj 
znak menil, dopĺňal – v tom prípade by som to urobil. 

Aké sú Vaše plány s našou diecézou?
Rád by som zrealizoval všetko, čo odo mňa očakáva Pán Boh, Matka 

Cirkev a naši veriaci. Najprv musím našu diecézu dobre spoznať a až 
potom môžem hovoriť o nejakých konkrétnostiach. 

Otec biskup, plánujete pravidelne slúžiť bohoslužby v našom 
Katedrálnom a zároveň i farskom chráme?
Biskup je povinný v katedrálnom chráme (alebo v inom kostole svojej 

diecézy) predsedať sláveniu najsvätejšej Eucharistie najmä v prikázané 
sviatky a pri iných slávnostiach: Narodenie Pána, Svätý týždeň, 
Vzkriesenie Pána, Zoslanie Ducha Svätého a Tela a Krvi Kristovej. 
Spravidla všetky vysviacky – najčastejšie diakonská a kňazská – sa majú 
sláviť v katedrálnom kostole. Nakoľko budem môcť, budem v katedrále 
slúžiť rád a to nielen vtedy, keď je to predpísané.

Akou formou si predstavujete spoluprácu s mládežou v diecéze?
Práca s mládežou je v našej diecéze dobre rozbehnutá. Najprv 

podrobnejšie spoznám všetky jej formy a až potom môžem vstúpiť do 
procesu jej dotvárania – čo vyzdvihnúť a posilniť, alebo čo vynechať.

Čím vám môžeme byť nápomocní?
Od veriacich žiadam (prosím) veľmi veľa: žiť kresťansky, teda podľa 

svojej viery – doma, v škole, na pracovisku, na ulici, na dovolenke... 
Okrem toho prosím o modlitby a obety... A napokon pozývam všetkých, 
ktorí v sebe cítia Božie povolanie, aby ho v Cirkvi aj realizovali: apoštolát, 
katechéza, rehoľa, sekulárny inštitút, kňazstvo. 

Tým všetkým mi veľmi pomôžete v plnení mojich biskupských úloh. 
Už vopred vám vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať. 

(Pokračovanie nabudúce)


