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Liturgický kalendár:
Utorok
Streda
Štvrtok
Nedeľa

Sv. Moniky
28.8. Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
29.8. Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
1.9. 22. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
27.8.

spomienka
spomienka
spomienka

Zbierka „Boj proti hladu“
Vincentská rodina organizuje 7. ročník celoslovenskej verejnej
zbierky Boj proti hladu na pomoc chudobným na Haiti a
Hondurase.
Rehoľné sestry zo spoločnosti Dcér kresťanskej lásky (vincentky)
budú túto zbierku realizovať pred Katedrálou po svätých omšiach
v nedeľu 1. septembra 2013.

Režim kostola vo štvrtok
Vo štvrtok 29. augusta je štátny sviatok. Sväté omše budú
v obvyklom čase, ale počas dňa bude kostol zatvorený.
To znamená, že nebude ani adorácia, ani spovedná služba.

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

Život vo farnosti
Sviatostný život
Sviatosť manželstva si 23. augusta 2013 vyslúžili: Martin Lišiak a
Jana Kovařová.
Sviatosťou krstu sa do rodiny Božích detí 24. augusta 2013 začlenil

Sebastián Tauc.

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: z krstu Daniela Iža 50 Eur.
Na kvety: novomanželia Lišiakovci 100 Eur.
Za vaše finančné 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
22. septembra 2013 sa v Košiciach uskutoční prvý Národný
pochod za život. Konferencia biskupov Slovenska, ktorá je
hlavným organizátorom podujatia, pozýva na Národný pochod
za život všetkých ľudí dobrej vôle. Osobitne pozýva k účasti na
pochode veriacich z našich farských spoločenstiev, modlitbových
spoločenstiev, mladých, rodiny i seniorov. Angažovanosť
za ochranu každého ľudského života je neoddeliteľnou súčasťou
Evanjelia života, o ktorom má svedčiť každý z nás. Registrácia už
bola spustená na stránke pochodzazivot.sk, na ktorej sú aj ďalšie
informácie. Zahrňme Národný pochod za život do úmyslov našich
modlitieb, aby priniesol hojné duchovné ovocie.
Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii. Pri zápise sa platí cestovné:
dospelí 15€, deti a mládež do 18 rokov 10 €.
POZOR, ZMENA!!! Odchod autobusu bude od farského kostola
o 5.00 hod., stretnutie o 4.45 hod.
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.

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 57,- €, pracujúci 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.

Do večnosti nás predišiel seminarista
Michal Tóth
Vo veku 29 rokov nás dňa 20.
augusta 2013 vo večerných
hodinách náhle opustil náš
spolubrat Michal Tóth. Zádušná
svätá omša a pohreb zosnulého
boli v piatok 23. augusta 2013
o 13.00 h. vo Farskom kostole
povýšenia Svätého kríža v obci
Svinná (okres Trenčín). Michal
Tóth sa narodil 3. októbra 1983
v Trenčíne. Základnú školu vychodil vo Svinnej a gymnaziálne
štúdiá absolvoval u piaristov v Trenčíne.
Rodinná tragédia spôsobená smrťou matky v Michalovi prehĺbila
obdivuhodnú úctu k Nebeskej Matke Panne Márii.

Po vykonaní základnej vojenskej služby, na ktorej získal mnoho
životných skúseností, 5 rokov pracoval.
V roku 2009 nastúpil ako bohoslovec do Kňazského seminára
sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne, kde v júni
tohto roku po štátniciach z pedagogiky a katechetiky úspešne
ukončil štvrtý ročník svojho štúdia. Už dlhšiu dobu mal zdravotné
komplikácie so zvýšeným krvným tlakom i chrbticou. Náhla
smrť spôsobená masívnou embóliou pľúc ho zastihla krátko pred
nástupom do piateho ročníka, kedy sa študenti pripravujú na prijatie
diakonskej vysviacky.
Miško v našich srdciach zostáva ako typ Bohu verného a pracovitého
človeka, ktorý vynikal viacerými čnosťami. Pre mnohých bol
príkladom vytrvalosti, usilovnosti ale i poriadkumilovnosti.
Seminárne spoločenstvo a najmä ročníkoví spolužiaci s poľutovaním
prijali správu o jeho náhlom odchode a vyjadrujú úprimnú sústrasť
jeho najbližšej rodine, najmä otcovi. V neustálych modlitbách však
ostávajú spojení v nádeji na spásu jeho duše, ktorá ako všetci dúfajú,
už teraz hľadí na Božiu tvár.
Michal Válka, spolužiak

...Určite si ho mnohí pamätáte v Katedrále zo slávnostných
asistencií pri decembrovej inaugurácii nášho diecézneho biskupa a
z Veľkonočného trojdnia, kedy svojou horlivosťou, vytrvalosťou a
skromnosťou zapôsobil na mnohých z nás.
Odpočinutie večné daj mu, Pane.
A svetlo večné nech mu svieti.
Nech odpočíva na Tvojom Srdci...
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