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Svätoblažejské požehnanie

Keďže je dnes nedeľa, svätoblažejské požehnanie nie je možné počas 
svätej omše. Preto ho budeme dávať dnes po skončení svätej omše.

Rekolekcie

V pondelok 4. februára budú Rekolekcie kňazov oboch 
banskobystrických dekanátov. Kňazi nášho dekanátu Katedrála 
začnú svätou omšou v Katedrále o 9.00 hod.
Pozývame vás na túto svätú omšu, príďte sa zjednotiť v modlitbe so 
svojimi kňazmi.

!!! Prosba !!!
Z Domu pre núdznych na Tajovského ulici 1, prosia 
o materiálnu pomoc.
Veľmi potrebujú v tomto zimnom období najmä 
oblečenie a obuv pre mužov. 

Liturgický kalendár:

Utorok 5.2. Sv.Agáty, panny a mučenice spomienka

Streda 6.2.
Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, 
mučeníkov

spomienka

Piatok 8.2.
Sv. Hieronyma Emilianiho, 
Sv. Joefíny Bakhity, panny

ľub. spo-
mienka

Nedeľa 10.2. 5. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“



Život vo farnosti
Vaša pomoc

V uplynulom týždni ste prispeli na kostol: bohuznáma 10 Eur. 
Úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvánky a ponuky
Národný týždeň manželstva

V dňoch 11. – 17. februára 2013 bude prebiehať na Slovensku už 3. 
ročník kampane Národný týždeň manželstva s témou „Vernosť nie 
je slabosť“.
Náplňou kampane NTM je podporiť manželstvo akýmkoľvek 
kreatívnym a originálnym spôsobom, súkromne alebo verejne. 
Kampaň NTM  vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že 
spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme 
mali rozvíjať.
Viac nápadov a inšpirácií ako prežiť týždeň manželstva nájdete na: 
www.ntm.sk

Výročné stretnutie

Miestna skupina SSV v Banskej Bystrici pozýva členov a priaznivcov 
na výročné stretnutie, ktoré sa bude konať v nedeľu 10. februára 
o 15.00 hod. v Dome Slovenského misijného hnutia na Skuteckého 
ulici č. 4. Súčasťou programu je beseda s diakonom Dušanom 
Rončákom na tému Rok viery.

Zápis detí do 1. ročníka

Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa v Banskej 
Bystrici oznamuje, že zápis do prvého ročníka školského roka 
2013/2014 sa uskutoční 4. a 5. februára 2013 od 14.00 do 17.00 hod. 
v budove školy, Námestie Štefana Moysesa 23.



Duchovné cvičenia pre laikov

Biskupstvo Banská Bystrica a Diecézny katechetický úrad pozývajú 
veriacich laikov do Školy viery.
Duchovné cvičenia a obnovy sú ladené tematicky, takže každý si 
môže nájsť tému, ktorá je mu blízka. Podrobný rozpis tém je na 
zadnej strane Katedrálneho infolistu.
Pripájame niekoľko organizačných informácií k duchovným 
cvičeniam v rámci Školy viery.

Začiatok DC ( v deň nástupu) : 
do 17.00 hod. ubytovanie na recepcii penziónu Zornička
18.00 hod. večera
19.30 hod. úvodná prednáška

Záver DC:

12.00 hod.  obed

Úhrada poplatku: poplatok 75,- EUR zahŕňa ubytovanie 
v jednoposteľovej izbe s plnou penziou a účastník ho hradí priamo 
na recepcii penziónu.

ROK

VIERY
Najbližšie stretnutie pri katechéze k Roku viery:

v nedeľu 10. februára o 8:50
5. katechéza  10. február 2013 – Viera priateľov   (Lk 5,17-26)

nasledujúca, v poradí
6. katechéza  10. marec 2013 – Jozefova viera „bez dôkazov“ (Mk 6,1-6; Mk 15,23-32)
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