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Liturgický kalendár:

Štvrtok 9.5. NANEBOVSTÚPENIE PÁNA slávnosť

Sobota 11.5. Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice ľub.spom.

Nedeľa 12.5. 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Rekolekcie
V pondelok sa budú konať rekolekcie kňazov dekanátu Banská Bystrica 
- Katedrála. Stretnutie začne spoločne slávenou svätou omšou vo farskom 
kostole v Radvani o 9.00 hod, na ktorú vás pozývame.
Z tohto dôvodu neebude v pondelok v Katedrále sv.omša o 8.30 a spovedná 
služba začne až popoludní.

Prosebné dni
Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami za úrodu. Záväzný je 
jeden deň.

Spovedná služba a adorácia
V stredu počas dňa bude Katedrála zatvorená ako býva v sobotu. 
Vo štvrtok z dôvodu prípravy koncertu adorácia nebude.

Nanebovstúpenie Pána
Vo štvrtok 9. mája je prikázaný sviatok Nanebovsúpenia Pána. 
To znamená, že v tento deň, resp. v stredu večer, sa máme zúčastniť
na svätej omši. Sväté omše budú ako v pracovný deň.

Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude tento týždeň v stredu, 
po večernej sv. omši.

Zbierka na katolícke masmédiá
7. Veľkonočná nedeľa je Konferenciou biskupov Slovenska ustanovená 
ako deň katolíckych médií, kedy sa modlíme za tieto médiá aby boli 
užitočnými nielen pre veriacich, ale aj pre tých, ktorí hľadajú Boha.
Zároveň je budúcu nedeľu aj + nančná zbierka na tieto médiá.



Život vo farnosti
Sviatostný život
Sviatostné manželstvo si 4. mája 2013 vyslúžili 2 páry: 
Igor Šalamun a Lucia Dolinská, Michal Pavlík a Lucia Lapinová.

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 5 Eur; na kvety: 
novomanželia Šalamunovci 50  Eur, novomanželia Pavlíkovci 50  Eur. 
Úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom!

Pozvánky a ponuky
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.

Absolventský koncert
Vo štvrtok 9. mája bude mať svoj absolventský koncert František 
Herman, vedúci a dirigent nášho Katedrálneho speváckeho zboru 
Xaverius. Najprv bude hrou na organe sprevádzať slávnostnú liturgiu 
Nanebovstúpenia Pána a po svätej omši bude viesť orchester a zbor. 
Počas koncertu odznejú skladby J.S.Bacha, 
Aj v jeho mene vás pozývame na svätú omšu a koncert.

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
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.
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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)

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.


