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Liturgický kalendár:

Utorok 2.7. Návšteva Panny Márie sviatok

Streda 3.7. Sv. Tomáša, apoštola sviatok

Štvrtok 4.7. Sv. Alžbety Portugalskej ľub. spo-

mienka

Piatok 5.7.

SV. CYRILA A METODA, 
SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, 
APOŠTOLOV

slávnosť

Sobota 6.7. Sv. Márie Goretti, panny a mučenice ľub. spo-

mienka

Nedeľa 7.7. 14. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda
V piatok, na slávnosť sv. Cyrila a Metoda, budú v Katedrále sväté 
omše o 8.00 a o 18.00 hod.

Spovedná služba v Katedrále
V pondelok až stredu budú pátri karmelitáni spovedať od 9.00 do 
17.00, vo štvrtok od 10.00 do 14.00 hod. 
V piatok spovedná služba nebude a keďže je aj štátny sviatok, 
Katedrála bude cez deň zatvorená.
Od 8. júla do 30. augusta bude spovedná služba v Katedrále 
v prázdninovom režime, t.j. od 10.00 do 14.00 hod.

Prvý piatok a sobota
V týždni je prvý piatok a prvá sobota v mesiaci.
Keďže je v piatok slávnosť sv. Cyrila a Metoda, prvopiatková 
pobožnosť nebude. Aj chorých navštívime už vo štvrtok.
V sobotu vás pozývame na fatimský program na Starých Horách.

Zmeny kňazov v Katedrále
Ako sme oznamovali už minulú nedeľu, tento rok sa zmeny dotknú 
aj Katedrály.
Kňazi, ktorých začnete vídavať v Katedrále sú:



nový kaplán - novokňaz Pavol Gyurász, ktorého o� ciálne privítame 
budúcu nedeľu počas svätej omše o 9.30 hod., nový generálny vikár 
Mons. Branislav Koppal a nový riaditeľ biskupského úradu dp. 
Martin Dado.
Prosím vás aby ste všetkých zahrnuli do svojich modlitieb a 
pozornosti, aby sa u nás rýchlo udomácnili.

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

Život vo farnosti
Sviatostný život
Do rodiny Božích detí sviatosťou krstu bol prijatý Peter Rosputinský 
(22.6.), Jakub Pravoľub Lamoš (23.6.).

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 20 Eur,  
manželia Kazíkovci 50 Eur, bohuznáma rodina 3 Eurá. 
Na kvety: novomanželia Pelitovci 50 Eur. 

Za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvánka
VIVAT VOX ORGANI!
Pozývame vás na cyklus letných organových koncertov „Vivat vox 

organi!“. Predstavia sa na ňom umelci:
Priatelia hudby (SK) a hostia 28.7.2013 – Kostol sv. Jakuba 
v Jakube – o 16.00
Ján Bulla (SK) a hostia 8.9.2013 – Kostol Narodenia Panny Márie 
na Hôrke v Radvani – o 19.00
Marek Dietrich (SK) 24.9.2013 – Katedrála sv. Františka Xaverského 
o 19.00



Jubilejná Cyrilometodská diecézna púť v Selciach
Farnosť Selce pozýva na tradičnú diecéznu cyrilometodskú púť 
5.júla 2013. 
Program púte v Selciach, pri Farskom kostole sv. Cyrila a Metoda, 
ktorý tento rok zavŕšil svoje 150. výročie patrocínia ako prvého 
kostola zasväteného vierozvestom, začne o 9.15 hod. privítaním 
pútnikov a pobožnosťou k sv. Cyrilovi a Metodovi. Pokračovať 
bude o 9.30 hod. príležitosťou k sviatosti zmierenia a modlitbou 
posvätného ruženca — seminaristi.
O 10.30 hod. bude slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať 
nový generálny vikár banskobystrickej diecézy Mons. Branislav 
Koppal.

Banskobystrický biskup Štefan Moyses na tisíce výročie príchodu 
sv. Solúnskych bratov požehnal v roku 1863 oltárny obraz sv. Cyrila 
a Metoda vSelciach, čím sa selčiansky farský chrám stal prvým 
kostolom na Slovensku zasvätený naším vierozvestom. 

Banskobystrický diecézny biskup Rudolf Baláž vyhlásil v roku 
1996 kostol sv. Cyrila a Metoda v Selciach za diecézne centrum 
cyrilometodskej úcty. 
V tejto tradícií Farské spoločenstvo pozýva veriacich aj v tomto 
jubilejnom roku na púť do Seliec prosiť o duchovnú obnovu nášho 
národa aj programom duchovnej prípravy:
Pondelok 1.7. o 18.00 – Sv. omša s misijnou kázňou – Božie 
Milosrdenstvo
Utorok 2.7. o 8.00 a 18.00 – Sv. omša s misijnou kázňou – Niesť 
Evanjelium s Máriou. Viera v rodine; Šalková – 17.30  – Sv. omša s 
misijnou kázňou
Streda 3.7. o 8.00 a 18.00 – Sv. omša s misijnou kázňou – Ako prežívať 
Jeseň života. Verím v spoločenstvo svätých; Šalková – 17.30  – Sv. omša 
s misijnou kázňou
Štvrtok 4.7. o 8.00 a 18.00 – Sv. omša s misijnou kázňou – Modlitba. 
Eucharistia a Cirkev
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Celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara
Stretnutie sa uskutoční 27. júla 2013 na Starých Horách s nasle-
dovným programom:

BAZILIKA
9.00-10.00 animované pásmo spevu a modlitby spojené s uctením si 
ikony Panny Márie Škapuliarskej
9.00-11.30 vysluhovanie sviatosti zmierenia
10.00 o� ciálne privítanie pútnikov
10.10 modlitba posv. ruženca
10.45 prednáška (PhLic. Ing. Branislav Koppal, M.A.)
po sv. omši bude v Bazilike do 15.00 vyložená Sviatosť oltárna na 
adoráciu
15.00 obrad prijatia karmelitánskeho škapuliara
         požehnanie devocionálií
         požehnanie pútnikov

STUDNIČKA
12.00 svätá omša (celebruje Mons. Dominik Tóth)


