KATEDRÁLNY INFOLIST
22. – 28.7.2013

farský týždenník, číslo 28/2013, ročník VII.

Liturgický kalendár:
Pondelok

22.7.

Utorok

23.7.

Streda

24.7.

Štvrtok

25.7.

Piatok

26.7.

Sobota

27.7.

Nedeľa

28.7.

Sv. Márie Magdalény
Sv. Brigity, rehoľníčky,
spolupatrónky Európy
Sv. Sarbela Makhlufa, kňaza
Sv. Jakuba, apoštola
Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
Sv. Gorazda a spoločníkov
17. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

spomienka
sviatok
ľub. spom.
sviatok
spomienka
spomienka

Pochod „Za život“
Dňa 22. 9. 2013 bude v Košiciach prebiehať Národný pochod za život. Otcovia
biskupi nás vyzývajú zúčastniť sa tohto Pochodu, ktorým dáme verejne najavo
svoj vnútorný postoj chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť
a tiež sa zasadíme za plné rešpektovanie ľudskej dôstojnosti predovšetkým
v oblastiach ľudských práv, zákonodarstva, školstva, zdravotníctva a médií.
Nejde tu len o ochranu dôstojnosti človeka ako jednotlivca, ale aj o ochranu
a podporu tradičnej rodiny a manželstva ako nerozlučného zväzku jedného
muža a jednej ženy.
Cestovať sa bude v skorých ranných hodinách v nedeľu 22. 9., návrat bude
v nočných hodinách. Záujemcovia nech sa zapíšu v sakristii, pričom bude treba
už vopred zaplatiť poplatok za cestovné, a to dospelí 15€, deti a mládež do 18 r.
10 €.
Bližšie informácie o aktivite nájdete na www.pochodzazivot.sk alebo
u dekanátneho koordinátora, ktorým je p. Daniela Obšajsníková (Banská Bystrica,
Slovenská Ľupča): d.obsajsnikova@gmail.com alebo tel.č. 0908904596.

Spomienka na biskupa Rudolfa Baláža
V sobotu 27. júla si pripomenieme 2. výročie smrti banskobystrického
biskupa Mons. Rudolfa Baláža. V Katedrále bude svätá omša
s úmyslom za jeho spásu v sobotu o 8.30 hod.

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

Život vo farnosti

Sviatostný život

Do rodiny Božích detí bola sviatosťou krstu prijatá Nelly Rakytová (14.7.).

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: z krstu Nelly Rakytvej 20 Eur,
p. Gundová 30 Eur, bohuznáma 5 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

Univerzita tretieho veku
Teologický inštitút RK CMBF UK pri Kňazskom seminári sv. Františka
Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne otvára v akademickom roku 2013/2014
Univerzitu tretieho veku.
Termín podania prihlášky: do 31.8.2013
na adresu: Teologický inštitút, Banská 28, 976 32 Badín.
Formulár prihlášky nájdete na www.xaver.sk
Podmienky prijatia: ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.
Rocný poplatok za štúdium: dôchodcovia á 57,- €, pracujúci á 67,-€.
Po skoncení všeobecného ročníka budú mať študenti možnost vybrat si študijný
odbor (biblikum, sakrálne umenie, kánonické právo, antropologická katechéza,
kresťanská etika), ktorý budú študovať ďalšie dva akademické roky.

Celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara
Stretnutie sa uskutoční 27. júla 2013 na Starých Horách s 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
oficiálne privítanie pútnikov
10.00
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)
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