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Liturgický kalendár:

Pondelok 5.8.
Výročie posviacky hlavnej mariánskej 
baziliky v Ríme

ľub. spo-
mienka

Utorok 6.8. Premenenie Pána sviatok

Streda 7.8.

Sv. Sixta II., pápeža, a jeho spoločníkov, 
mučeníkov 
Sv. Kajetána, kňaza

ľub. spo-
mienka

Štvrtok 8 .8. Sv. Dominika, kňaza spomienka

Piatok 9.8.
Sv. Terézie Benedikty, rehoľníčky a 
mučenice, spolupatrónky Európy

sviatok

Sobota 10.8. Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka sviatok

Nedeľa 11.8. 19. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

ZMENA VO ŠTVRTOK 8. AUGUSTA!!!
Vo štvrtok 8. augusta bude po 16. hodine na Námestí 
pred Katedrálou program Osláv príchodu Stanley Cup-u 
a Michala Handzuša v Banskej Bystrici, na ktorom sa 
zúčastní niekoľko tisíc fanúšikov.
Svätá omša večer o 18.00 hod. v Katedrále nebude a 
do Lumenu bude vysielaná z Košíc.
Katedrála bude od 16.00 hod. zatvorená!

Katechéza v Roku viery
Budúcu nedeľu vás pozývame na 11. katechézu v rámci Roka viery 
s názvom Stotníkova viera.
Katechéza bude o 8.50, po prvej svätej omši.



Život vo farnosti
Sviatostný život
Sviatosťou krstu bola 3. augusta 2013 do rodiny Božích detí prijatá 
Nina Kekeňáková.

Sviatosť manželstva si 27. júla 2013 vyslúžili snúbenci: Martin 
Ceplák - Andrea Zvarová a Radoslav Sura - Katarína Hutníková.

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: p. Tomečko 10 Eur, 
novomanželia Surovci 30 Eur, rod. Kováčová 20 Eur, p. Libjaková 
10 Eur, ruža Márie Horniakovej 50 Eur.
Na kvety: novomanželia Ceplákovci 50 Eur, novomanželia Surovci 
50 Eur, bohuznáma 5 Eur, bohuznáma 20 Eur,. 
Za vaše " nančné dary ako aj za kvety, ktoré ste prinášali a ktorými 
sme mohli vyzdobovať oltáre v bočných kaplnkách, vyslovujeme 
úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvánka

Pochod „Za život“
Pripomíname, že je možné prihlásiť sa na pochod „Za život“, ktorý 
sa bude konať 22. 9. 2013 v Košiciach.
Cestovať sa bude v skorých ranných hodinách v nedeľu 22. 9., návrat 
bude v nočných hodinách. Záujemcovia sa môžu zapísať 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  tel. 
0908/904596.



Študenti KGŠM
Minulý rok ste viacerí podporili � nančne projekt študentov 
KGŠM na vytvrenie altánku a jazierka. Ich poďakovanie nájdete 
v Katedrálnom infoliste, aj na nástenke.
Zároveň prosia ešte o pomoc, pretože do jazierka sú potrebné � ltre. 
Budúcu nedeľu budú spolu so svojou učiteľkou po svätých omšiach 
pred Katedrálou predstavovať to, čo už je hotové, ako aj túto novú 
potrebu a kto bude chcieť, môže im � nančne prispieť.

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.
Ročný poplatok za štúdium: 
dôchodcovia á 57,- €, pracujúci á 67,-€.

Po skončení všeobecného ročníka budú mať študenti možnost 
vybrať si študijný odbor (biblikum, sakrálne umenie, kánonické 
právo, antropologická katechéza, kresťanská etika), ktorý budú 
študovať ďalšie dva akademické roky.

Púť na Starých Horách
Farnosť Staré Hory pozýva na tradičnú Mariánsku púť 17. až 18. 
augusta 2013.
Dvojdňový program Mariánskej púte vrcholí v nedeľu svätou 
omšou s banskobystrickým diecéznym biskupom Mons. Mariánom 
Chovancom o 10.30 hod.
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