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Liturgický kalendár:
Pondelok
Streda
Nedeľa

Ružencovej Panny Márie
Sv. Dionýzia, biskupa, a spoločníkov,
9.10. mučeníkov
Sv. Jána Leonardiho, kňaza
13.10. 28. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
7.10.

spomienka
ľub. spomienka

Rekolekcie kňazov dekanátu
Vo štvrtok 10. októbra sa budú konať rekolekcie kňazov dekanátu
Banská Bystrica - Katedrála.
Svätá omša bude o 9.00 hodine v Katedrále. Preto dopoludnia spovedná služba nebude.
Pracovné stretnutie kňazov dekanátu bude v Diecéznom centre Jána
Pavla II.

Situácia v diecéznej Charite
S ľútosťou musíme konštatovať, že v správach jednej komerčnej
televízie bola odvysielaná nekompletná informácia o stave
diecéznej charity v Banskej Bystrici. Tým mohol vzniknúť
u divákoov dojem, že Cirkev si neplní svoje poslanie, ba stavia
sa proti základným právam človeka. A navyše ešte aj klame pri
podávaní informácií. Z informácie, ktorú diecézna hovorkyňa
poskytla televízii a ktorú tu nižšie uvádzame, boli vytrhnuté len dva
krátke vstupy, ktoré skôr pôsobili ako dôkaz nekorektného správania
sa Cirkvi. Biskupstvo vstúpilo do rokovania s VÚC, kde je Charita
registrovaná. Nie so sociálnym odborom mesta. Čo je pochopiteľné,
keďže Diecézna charita je na úrovni kraja a nie mesta, či okresu.
Tu prinášame plné znenie informácie zo strany Biskupstva:
2. októbra 2013 - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
ako zriaďovateľ Diecéznej charity Banská Bystrica uskutočnilo zmenu

na pozícii riaditeľa Diecéznej charity.
Ku dňu 26. septembra 2013 z rozhodnutia zriaďovateľa bola odvolaná
doterajšia riaditeľka Mgr. Ing. Ľubica Michalíková, ktorú s platnosťou
od 27. septembra 2013 v úlohe riaditeľa vystriedal vdp. Mgr. Radoslav
Bujdoš.
Zmeny v Diecéznej charite Banská Bystrica nastávajú z dôvodu
nevyhnutných úsporných opatrení a to v celkovom hospodárskom
kontexte Biskupstva.
Vedenie charity dlhodobo nevládalo znížiť vysoké ﬁnančné požiadavky,
čím aj zriaďovateľa dostávalo do dlhodobých ﬁnančných problémov.
Dom pre núdznych na Tajovského ulici v Banskej Bystrici bude
poskytovať sociálne služby naďalej, ako napríklad vydávanie stravy.
Z dôvodu chýbajúceho ﬁnančného pokrytia bude zrušená služba
poskytovania ubytovania núdznym osobám.
Diecézna charita obyvateľom tohto zariadenia hľadá miesta v iných
zariadeniach, s ktorými spolupracuje, pretože zriaďovateľ už nemá
prostriedky na prevádzkovanie tejto ubytovacej časti.
Morálnou povinnosťou zriaďovateľa je postarať sa o nich, čo do konca
roka 2013 aj uskutoční.

Poďakovanie Mons. Bernard Bobera, košického arcibiskupa
metropolitu, predsedu Prípravného výboru Národného
pochodu za život
Bratia a sestry, v mene Konferencie biskupov Slovenska, v mene
celého organizačného výboru, ako aj v mojom mene, by som
chcel poďakovať všetkým kňazom i veriacim, ktorí sa zúčastnili
na Národnom pochode za život a vytvorili tak skutočne mohutné
celoslovenské spoločenstvo vyzývajúce k ochrane života. Rovnako
ďakujem aj tým, ktorí sprevádzali prípravy a priebeh Národného
pochodu za život svojimi modlitbami a obetami a boli tak
prítomní v Košiciach duchovným spôsobom. Veľká vďaka patrí
aj podporovateľom, vďaka ktorým sa pochod mohol uskutočniť.
Nech Pán, Darca života, nás všetkých posilní v predsavzatí vytrvalo
ochraňovať dôstojnosť každého ľudského života.

Katechéza v Roku viery
Budúcu nedeľu 13. októbra bude po prvej svätej omši o 8.50 13.
katechéza v Roku viery s názvom: „Viera ako horčičné zrnko“.

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré
bude vo štvrtok, po večernej svätej omši.

Život vo farnosti
Sviatostný život
Sviatosť manželstva si 28. septembra 2013 vyslúžili: Richard Šilhavý
a Kristína Kamasová, Marek Martinkovič a Mária Štrangfeldová.

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 20 Eur,
bohuznáma 20 Eur.
Na kvety: novomanželia: Kamasovci 70 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!

ĎAKUJEME AJ VÁM, KTORÍ STE PODAROVALI
POTRAVINY A FINANCIE NA POLIEVKY PRE
NÚDZNYCH!

Pozvánky
Prednáška
Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku nemeckej sociologičky a
spisovateľky pani Gabriely Kuby, spojenej s diskusiou a prezentáciou
knihy:
„Globálna sexuálna revolúcia, strata slobody v mene slobody“,
ktorá sa uskutoční
v utorok 8. októbra 2013 o 19.00 hod
v Kňazskom seminári Sv. Františka Xaverského v Badíne.
Na príkladoch so západnej Európy ilustruje, aké rozsiahle sú
negatívne dôsledky nášho “moderného” sexuálneho zmýšľania
a správania, ktoré sa už zavádza do výchovy, vzdelávania a legislatívy
aj na Slovensku.
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