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Liturgický kalendár:

Pondelok 29.4.
Sv. Kataríny Sienskej, pannya učiteľky 
Cirkvi, spolupatrónky Európy

sviatok

Utorok 30.4. Sv. Pia V., pápeža ľub.spom.

Streda 1.5. Sv. Jozefa, robotníka ľub.spom.

Štvrtok 2.5. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka

Piatok 3.5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov sviatok

Nedeľa 5.5. 5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Zmena svätých omší
Budúcu nedeľu 5. mája bude zmena v čase dopoludňajších 
svätých omší. 
Prvá svätá omša bude o 9.00  hod. vysielaná do Slovenského 
rozhlasu.
Druhá, spojená so slávnosťou 1. svätého prijímania, bude 
o 11.00 hod.

Zbierka
Minulú nedeľu bola diecézna zbierka na Kňazský seminár v Badíne. 
V našej farnosti sa vyzbieralo 297,50 Eur.  Za vaše dary vyslovujeme 
úprimné Pán Boh zaplať!

Prvé sväté prijímanie
Budúcu nedeľu bude slávnosť Prvého svätého prijímania. V súvise s tým 
bude v sobotu Prvá svätá spoveď.
Prosíme vás o modlitby za deti a ich rodičov, aby sa mohli čo najlepšie 
pripraviť na túto slávnosť aj duchovne.

Brigáda na Kalvárii
Pátri Karmelitáni pozývajú na dobrovoľnícku akciu skrášľovania Kalvárie 
8. mája 2013. Zraz bude o 9.00 pri kláštore karmelitánov. 
Kto môže, nech si prinesie aj pracovné rukavice a náradie (záhradnícke 



nožnice, hrable, sekerky...). Občerstvenie (voda a sladkosti) bude 
pripravené pri kláštore, ale radi privítame aj váš prípadný drobný 
príspevok. Po skončení práce bude už tradične kotlíkový guláš.

Život vo farnosti
Sviatostný život
Sviatostné manželstvo si 27. apríla 2013 vyslúžili Matej Porubský a 
Danica Škarbová.

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kvety a kostol: novomanželia Porubskí 
140  Eur; na kostol: bohuznáma 20 Eur, bohuznáma 10 Eur, bohuznámy 
20 Eur. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom!

Pozvánky a ponuky
Pozvánka na Fončordu
Konfederácia politických väzňov Slovenska a Rímskokatolícka farnosť 
sv. Michala Archanjela Banská Bystrica – Fončorda pozývajú na odhalenie 
pamätnej tabule príslušníkom Pomocných technických práporov (PTP) 
na Farskom kostole sv. Michala Archanjela v Banskej Bystrici – Fončorde 
pri príležitosti 59. výročia zrušenia PTP 1. mája a 5. výročia úmrtia 
banskobystrického pomocného biskupa, politického väzňa a príslušníka 
PTP Mons. Petra Dubovského SJ 10. apríla. 
Slávnostná udalosť bude v stredu 1. mája 2013 o 10.00 hod. s nasledovným 
programom:
- svätá omša (hlavný celebrant: Mons. Marián Bublinec, generálny vikár 
                         banskobystrickej diecézy)
- odhalenie a požehnanie pamätnej tabule a svedectvá bývalých
     príslušníkov PTP, ktorí stavali sídlisko Fončorda
- hlavné svedectvo: P. Ján Janok CSsR.
Popoludní o 14.00 bude ďakovná eucharistická adorácia vo Farskom 
kostole sv. Mikuláša v Sliači – Hájnikoch, kde príslušníci PTP stavali 
vojenské letisko a v miestnom kostole celebrovali svätú omšu. 



Te Deum
Banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec sa 1. mája 
2013 stretne s vysokoškolskými študentmi v Banskej Bystrici a navštívi  
Univerzitné pastoračné centrum Štefana Moysesa, biskupa.
Pri tejto príležitosti bude diecézny biskup s mladými sláviť svätú omšu 
Te Deum, ktorou chcú poďakovať Bohu za uplynulý akademický rok a 
prosiť o dary Ducha Svätého do nasledujúceho skúškového obdobia.
Svätá omša sa začne o 19.00 hod. v Univerzitnom pastoračnom centre, 
hudobne ju bude sprevádzať kapela ! e Elements.
Večerný program ukončia neformálnym agapé.

Duchovné cvičenia pre laikov
Dávame opäť do pozornosti možnosť pre vás, veriacich, prihlásiť sa na 
duchovné cvičenia, ktoré sa v rámci Školy viery počas Jubilejného roka 
budú konať na Donovaloch. Jednotlivé témy a termíny si môžete pozrieť 
na nástenke alebo v starších číslach Katedrálneho infolistu.
Takisto pripomíname, že ak by niekto mal túžbu ísť, ale je vo " nančnej 
tiesni, vieme mu časť pobytu uhradiť - to však už musí dotyčný riešiť cez 
svojho kňaza, ktorý ho pozná.

Púť Rádia Lumen
V sobotu 18. mája 2013 Rádio LUMEN organizuje 9. rozhlasovú púť 
do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, na ktorú pozýva 
každého záujemcu.
Miestna skupina SSV v Banskej Bystrici ponúka možnosť zúčastniť sa 
tejto púte autobusom. Cena 15 Euro (vrátane poistenia), odchod o 4.30 

zo železničnej stanice a o 4.45 spred polikliniky v Sásovej. Predpokladaný 
návrat o 21.00 hod. 
Záväzné prihlášky s úhradou 15 Euro do 14. mája 2013 u p. Hrčkovej 
Viery (048/414 40 18) alebo v predajni SSV (048/412 35 35) alebo 
u Ing. Mihaľku Antona (048/417 74 25, 0915 274 368).
Program púte:
  9.00 - otvorenie púte a privítanie pútnikov
  9.45 - modlitba posvätného ruženca
10.30 - svätá omša s eucharistickou adoráciou (biskup T. Galis)
13.30 - koncert gospelových piesní (Pavol Jenčo)
14.00 - prednáška rehoľných sestier 
            z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva
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ROK

VIERY
Najbližšie stretnutie pri katechéze k Roku viery:

nasledujúca, v poradí už
8. katechéza:  12. máj 2013 – Viera v búrke  (Mk 4,35-41)

15.00 - hodina Božieho milosrdenstva, požehnanie devocionálií, rozlúčka
17.00 - odchod z Krakova
21.00 - predpokladaný príchod do Banskej Bystrice

Deň rodiny
Počas víkendu 17. - 19. mája bude v Banskej Bystrici prebiehať akcia Deň 
rodiny. 
Program začne v piatok svätou omšou o 18.00 v Katedrále. Hlavným 
celebrantom bude diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. 
V sobotu bude program pokračovať rôznymi zaujímavým programom 
v Cikkerovej sieni na Radnici. Od 9.30 hod. do 16.30 hod. tam budeme 
„piecť 3-poschodovú tortu“, ktorá sa bude skladať z 3 samostatných 
blokov prednášok, svedectiev, a diskusie na témy: 
a)vzťahy medzi manželmi navzájom, 
b)vzťahy rodičov k deťom a 
c) vzťahy detí k rodičom. 
Počas programu bude o deti postarané v Diecéznom centre Jána Pavla II.
V nedeľu od 11.00 do 17.00 hod. budú na trávnatej ploche pod Pamätníkom 
SNP prebiehať rôzne zaujímavé aktivity a kultúrny program pre rodiny.
Organizátori prosia o pomoc napr. dôchodcov, ktorí by chceli pomôcť 
napečením suchých zákuskov, aby sa prihlásili  v sakristii. Suroviny 
na pečenie organizátori dodajú.


