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Liturgický kalendár:

Pondelok 20.5.
Sv. Bernardína Sienskeho, kňaza
alebo Svätodušný pondelok

ľub.spom.

Utorok 21.5.
Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza aspoločníkov, 
mučeníkov

ľub.spom.

Streda 22.5. Sv. Rity z Kassie ľub.spom.

Piatok 24.5. Panny Márie Pomocnice kresťanov ľub.spom.

Sobota 25.5.

Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi 
Sv. Gregora VII., pápeža 
Sv. Márie Magdalény de’ Pazzi, panny

ľub.spom.

Nedeľa 26.5. NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE slávnosť

Obdobie “Cez rok”
Dnešnou slávnosťou Zoslania Ducha Svätého končí veľkonočné obdobie 

a začína obdobie “Cez rok”. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Úplné odpustky
Kto sa dnes, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého zúčastnil na speve 
alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže získať úplné odpustky ak je 
v milosti posväcujúcej, prijal eucharistického Pána Ježiša a pomodlí sa na 

úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas, Sláva).

Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude vo štvrtok, po večernej 

sv. omši.

Zbierka na katolícke masmédiá
Na katolícke médiá sa v našej farnosti vyzbieralo 285 Eur. Darcom 

úprimné Pán Boh zaplať.

Život vo farnosti
Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 20 Eur, bohuznáma 5 
Eur, bohuznáma 20 Eur. Za dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!



Pozvánky a ponuky
Stretnutie chrámových zborov
Pozývame Vás na 6. ročník prezentácie chrámových speváckych zborov 
Banskej Bystrice a Zvolena. Stretnutie sa uskutoční v nedeľu 19. mája o 
16.00 hod. v Kostole Svätého Ducha v Podlaviciach.
Účastníkmi sú:

Katedrálny zbor XAVERIUS Banská Bystrica
Spevácky zbor LAUDATE DOMINUM B.Bystrica – Sásová
Spevácky zbor SV.  MICHALA B. Bystrica – Fončorda
Spevácky zbor  Dominikus  z  farnosti Zvolen – Západ
Spevácky zbor pri farskom kostole sv. Alžbety Zvolen 
Spevácky zbor Božského Srdca Ježišovho Zvolen – Sekier

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Dňa 2. júna (nedeľa o 2 týždne) budeme spoločne v rámci mesta sláviť 
slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Slávnostná svätá omša 
bude o 9.00  vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie a po nej 
procesia ku Katedrále, kde bude záverečné požehnanie. Pozývame vás už 

teraz na túto slávnosť.

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.

NOC  KOSTOLOV
Aj tento rok sa v Banskej Bystrici zapojíme do akcie NOC KOSTOLOV, 
ktorá sa bude konať v piatok 24. mája v čase od 19.00 do 24.00 hod. 
Do akcie sa zapoja všetky katolícke kostoly v centre mesta: Katedrála sv. 
Františka Xaverského, farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol 
Povýšenia Svätého Kríža („slovenský“), Kostol svätej Alžbety, Kostolík 
Povýšenia Svätého Kríža na Kalvárii.
Tak ako aj minulý rok, aj v tomto roku vás čakajú zaujímavé prehliadky 
sakrálnych priestorov a predmetov. Okrem toho bude príležitosť 



započúvať sa aj do rôznych skladieb sakrálnej hudby, a to na viacerých 
miestach.
Jednotlivé kostoly budú opäť prepojené zlosovateľnými kartičkami. Desať 

výhercov si bude môcť odniesť peknú cenu.

Program v Banskej Bystrici
KATEDRÁLA  SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO:
17:50 – 18:00  Zvonenie zvonov
18:00 – 18:50  Sv. omša v priamom prenose Rádia Lumen
19:00 – 24:00  Organová noc 
                       o celej hodine (19., 20., 21., 22., 23.) 
          odznie 5 organových koncertov študentov organovej hudby
Magda Kartáčová: F. Cupen - XV. O  ertoires sur les grand yeux
      A. Guiilmant - Sonata d-mol 1. časť - introdukcia allegro
      J. S. Bach - Nun komm, der Heiden Heiland
      J.-N. Lemmens - Fanfare (Allegro non troppo) in D major
Marek Dietrich: J. S. Bach - Toccata a fuga d-moll
      - Air
  C. Franck - Chorál a-moll
  D. Buxtehude - Prelúdium, Fúga a Ciacona C-dur
  M.-A. Charpentier - Te Deum
  J. Stanley - Trumpet Voluntary
Matúš Kucbel: J. S. Bach - Preludium g-moll
  A. Sakáč - Slávnostná predohra
  G. Young - Preludium in classic style
  H. Purcell - Trumpet tune and Air
  M. Sch. Trnavský - výber z Organových prelúdií
Hana Prostredníková: J. Stanley - Voluntary X
            J. S. Bach - Preludium a fuga C-dur, BWV 553
  J. G. Walther - Ach Gott, erhor mein Seufzen und Wehklagen
  P. E. Fletcher - Festival Toccata

  G. Böhm - Christe, der du bist Tag und Licht
  R.S. Stoughton - Perzská suita, čast Sáki

po koncertoch budú sprievodcovia na jednotlivých miestach viesť 
výklad:
- pred Katedrálou – história miesta a samotnej stavby kostola
- v lodi Katedrály – o tom, čo sa vnútri nachádza
- v sakristii – o liturgických odevoch a predmetoch
- v krypte – o osobnostiach, ktoré tu čakajú na vzkriesenie
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KAPLNKA SV. MICHALA ARCH. V KATEDRÁLE:
19:00 – 24:00   v súčinnosti s programom v Katedrále
  (vchod cez sakristiu Katedrály)

20:00 – 20:15  živé vysielanie modlitby Vešpier
20:15 – 21:30  prednášky náboženských redaktorov:
- história Kaplnky sv. Michala
- prečo je archanjel Michal patrónom Rádia Lumen
- krátka história Rádia Lumen
- možnosť vypočutia ukážok najzaujímavejších relácií

21:30 – 24:00  príležitosť na súkromnú adoráciu

KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE („farský“):
19:00 – 24:00  každú hodinu historický pohľad
           20.00     organový koncert; po koncerte krátky 
          výklad o vzácnom organe

možnosť aj individuálnej prehliadky

KOSTOL POVÝŠENIA SV. KRÍŽA („slovenský“):
19:00 – 24:00  každú hodinu – historický pohľad

možnosť aj individuálnej prehliadky

KOSTOL SV. ALŽBETY:
19:00 – 24:00  každú hodinu – historický pohľad

možnosť aj individuálnej prehliadky

KOSTOLÍK POVÝŠENIA SV. KRÍŽA (Kalvária):
17:50 – 18:00  Zvonenie zvonov
19:00 – 24:00  každú hodinu:
- historický pohľad
- koncerty klasickej hudby o 19.30 a 20.30   v podaní hudobníkov: 

Jozefa Siváka (gitara) a Jána Sedlického (husle)

možnosť aj individuálnej prehliadky

KOSTOL SV. MICHALA ARCHANJELA (Fončorda):
19:00 – 24:00 - akadémia, prezentácie
        - koncert gospelovej hudby: 20.00, 21.30

možnosť aj individuálnej prehliadky


