
KATEDRÁLNY  INFOLIST
9.–15.9.2013

farský týždenník, číslo 35/2013, ročník VII.

Liturgický kalendár:

Pondelok 9.9. Sv. Petra Clavera, kňaza ľub. spom.

Štvrtok 12.9. Najsvätejšieho mena Panny Márie ľub. spom.

Piatok 13.9.
Sv. Jána Zlatoústeho, 
biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka

Sobota 14.9. Povýšenie svätého kríža sviatok

Nedeľa 15.9.
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, 
PATRÓNKY SLOVENSKA

slávnosť

10. výročie návštevy Jána Pavla II.

Vo štvrtok 12. septembra 
2013, v deň desiateho 
výročia návštevy bl. Jána 
Pavla II. v Banskej Bystrici 
a v Badíne, sú veriaci 
Banskobystrickej diecézy 
pozvaní na slávnostnú 
svätú omšu a spomienkové 
pásmo, s úctivou vďakou 
za zanechaný duchovný 
odkaz blahoslaveného 

pápeža.
Slávnostnú svätú omšu so začiatkom o 18.00 hod. bude celebrovať 
diecézny biskup Mons. Marián Chovanec v Katedrále sv. Františka 
Xaverského v Banskej Bystrici.
Svätá omša bude vysielaná v Rádiu Lumen. Po nej v Katedrálnom 
chráme nasleduje moderované spomienkové pásmo o stretnutí s bl. 
Jánom Pavlom II.



Okolnosti podrobnej prípravy a program pápežskej návštevy 
v Banskej Bystrici a v Badíne priblíži Mons. Jaroslav Pecha, ktorý 
bol menovaný ako hlavný koordinátor početného organizačného 
tímu tejto jedinečnej udalosti.
Fotoprezentáciu momentov návštevy bude komentovať vdp. Marek 
Iskra, ktorý vtedy pracoval v mediálno-komunikačnom tíme 
pápežskej návštevy v Banskobystrickej diecéze.

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

Život vo farnosti
Sviatostný život

Sviatosť manželstva si 31. augusta 2013 vyslúžili: Peter Puškel a 
Romana Benčová.
Sviatosťou krstu sa do rodiny Božích detí 31. augusta 2013 
začlenila Karolína Molnárová.

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: z krstu Niny Kekeňákovej 
50 Eur, bohuznáma 10 Eur. Na kvety: novomanželia Puškelovci 100 
Eur, bohuznáma 20 Eur. 
Za vaše U 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
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.

Slávnosť na Kalvárii
V sobotu 14. 
septembra 2013 sú 
pútnici pozvaní na 
slávnostnú svätú omšu 
na banskobystrickej 
Kalvárii na Urpíne, pri 
vrcholovom Kostole 
Povýšenia Svätého 
kríža.
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Eucharistická slávnosť sa začne v areáli vrcholového kostola 
o 18.30 hod, pozvaným celebrantom bude vdp. Martin Dado, 
riaditeľ biskupského úradu.

Banskobystrická kalvária si v septembri 2013 pripomína 5. výročie 
svojho obnovenia ako pútnického miesta nad Banskou Bystricou 
a pôsobenie Rádu bosých bratov preblahoslavenej Panny Márie 
z hory Karmel na Kalvárii.

Pred piatimi rokmi, 28. septembra 2008, požehnal biskup Mons. 
Rudolf Baláž obnovený komplex historickej Kalvárie, vrcholový 
kostol s titulom Povýšenia Svätého kríža a novostavbu Kláštora 
sv. Terézie Benedikty od Kríža.


