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Liturgický kalendár:

Pondelok 11.11. Sv. Martina z Tours, biskupa spomienka

Utorok 12.11. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka spomienka

Piatok 15.11.
Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa 
Cirkvi

ľub. spo-
mienka

Sobota 16.11. Sv. Margity Škótskej, Sv. Gertrúdy, panny ľub. spo-
mienka

Nedeľa 17.11. 33. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Zbierka na seminár
Budúcu nedeľu bude celodiecézna zbierka na Kňazský seminár 
v Badíne. Všetkým darcom už vopred úprimné Pán Boh zaplať.

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

Život vo farnosti
Vaša pomoc
V uplynulom týždni prispeli na kostol: bohuznámy 7 Eur. 
Na kvety: bohuznáma 20 Eur, bohuznámy 5 Eur.
Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Pozývame
„Slovom Žalmu k jubileu...“
V pondelok 11. novembra 2013, bude predposledný večer cyklu Slovom 
žalmu k jubileu III. venovaný otázke Spásy nepokrstených a Žalmu 139 
ako Cesty pod Božím dohľadom.
Novembrové stretnutie cyklu začne v Kňazskom seminári sv. Františka 



Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne o 19.00 hod. spoločnou modlitbou 
vešpier.

Vo veľkej aule následne dogmatický teológ, prof. Anton Adam CM pri-
blíži tému Spása nepokrstených a biblista Pavel Vilhan Ž 139 – Cesta pod 
Božím dohľadom.

Po prednáškach nasleduje zvyčajná diskusia s prednášajúcimi a účastník-
mi cyklu. Večer zakončí, ako tradične, neformálne agapé.

Cyklus Slovom žalmu k jubileu organizuje Katedra biblických vied RK-
CMBF UK pracovisko Badín Teologického inštitútu v Badíne a samotný 
Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.

viac na www.xaver.sk 

Súťaž „... a Slovo bolo u Boha ...“
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici, pozýva všet-
kých záujemcov rôznych vekových skupín na tohtoročné diecézne kolo, 
ktoré sa uskutoční dňa 21. novembra 2013.
Súťažiť sa bude v dvoch základných oblastiach – poézia a próza a v pia-
tich vekových kategóriách:
1.    mladší žiaci (1. ročník – 4. ročník)
2.    starší žiaci (5. – 6. ročník, prima)
3.    starší žiaci (7. – 9. ročník, sekunda – kvarta)
4.    stredoškoláci
5.    dospelí

Program:
8:00 – 9:00 hod.  príchod, prezentácia a občerstvenie účastníkov
9:00 – 9:30 hod.  slávnostné otvorenie a organizačné pokyny
9:30 – 11:30 hod. prednes poézie a prózy v jednotlivých kategóriách
11:30 – 12:30 hod.  vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaže
12:30 – obed

Súťažiaci, ktorí sa v každej kategórii diecézneho kola umiestnia na prvom 
mieste, postúpia do H nále v Bratislave.
Pre zvládnutie organizácie a príprav dôstojného priebehu tejto súťaže or-
ganizátori prosia o zaslanie návratky s údajom o počte súťažiacich, ich 
menami a menami pedagogického dozoru.



Organizátori uvádzajú: “účasť pedagógov v porote je nutná, konkretizuj-
te, prosím, ich príslušnosť k vekovej kategórii.”  Tiež prosia o vložné na 
občerstvenie za jedného účastníka v sume 2,- € (na sekretariáte KGŠM).

Návratku je potrebné poslať do 16. novembra 2013 mailom na adresu 
kgsm@kgsm.sk, alebo poštou.

Svätá omša za slovenských železničiarov a ich rodiny
V nedeľu 24. novembra 2013, pri príležitosti sviatku sv. Kataríny Alexan-
drijskej, patrónky slovenských železničiarov, sú pracovníci železníc a ich 
rodiny pozvaní do Zvolena na spoločnú svätú omšu za nich.
Svätá omša bude o 10.30 hod. vo Farskom kostole sv. Alžbety vo Zvole-
ne. Celebrovať ju bude domáci dekan Mons. Vojtech Nepšinský, konce-
lebrovať páter Tadeáš Mikuláš Kráľ OFM.

Na tomto slávení Eucharistie bude na organe hrať Ondrej Vandák, spolu-
účinkovať bude mládežnícky zbor. Prítomní si prinesú zástavy a štandar-
dy železničiarskych spolkov z Tvrdošoviec, Prešova, Sabinova, Smižian, 
Raslavíc, Demjaty.

Organizátori čas svätej omše prispôsobili vlakovým spojeniam. Pozvánka 
je celoslovenská.

Viac informácií zo strany organizátorov na: Pavel Kravec, mob: 0911 07 
20 72.

Dawn Edenová – „Uzdravenie sexuálnych zranení za pomoci 
svätých“
streda 27. 11. 2013 o 19.00 hod. v Kňazskom seminári sv. 
Františka Xaverského v Badíne.
Pozývame Vás na prednášku spojenú s prezentáciou novej knihy Dawn 
Edenovej. Téma knihy je pre dnešnú dobu nanajvýš aktuálna. Svet-
ské médiá sa intenzívne snažia upozorňovať na kňazské zlyhania v tej-
to oblasti. Problém je však oveľa, oveľa širší, a preto riešenie nespočíva 
v tom, že si ho nebudeme všímať. Sexuálne násilie sa týka života mnohých 
manželov, ale najmä mladých dospievajúcich chlapcov i dievčat zvlášť po 
rozvodoch ich rodičov. Je vzácne, ak sa obete týchto zranení obrátia na  
kňazov s prosbou o pomoc. Budeme v tom okamihu pripravení? Násled
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ky, ktoré so sebou prinášajú rany v tejto oblasti, sa totiž ťahajú celým ži-
votom človeka. Obete, dokonca ešte ako aj dospelí, neprestajne bojujú s 
neutíchajúcim pokušením sebaodsudzovania.

Dawn Edenová sa otvorene delí o svoje zážitky a zážitky svojich priateľov 
pri hľadaní ciest uzdravenia týchto rán. Vo svojej ceste uzdravenia pred-
stavuje viac, či menej známych svätcov, čo umne pretkáva svojimi vlast-
ným osobným príbehom.

Arcibiskup Cyril Vasiľ bude hlavným hosťom zavŕšenia troj-
ročného cyklu
Na slávnostné zavŕšenie trojročného cyklu Slovom žalmu k jubileu, v ne-
deľu 15. decembra 2013, do Kňazského seminára Banskobystrickej diecé-
zy zavíta pozvaný hosť z Ríma, arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongre-
gácie pre východné cirkvi.

Biblicko-tematický cyklus prebiehal v troch ročníkoch v Banskobystric-
kej diecéze od roku 2011.

Cyklus začal slávnosťou dňa 14. februára, a to svätou omšou zo sviatku 
spolupatrónov Európy, ktorú v Kňazskom seminári celebroval vtedajší 
diecézny biskup Rudolf Baláž.

Bol formačnou, modlitbovou i spoločenstvo utužujúcou prípravou na slá-
venie 1150. výročia príchodu Vierozvestov a jeho tretí ročník prebiehal 
v Roku viery.

Záverečné stretnutie cyklu v decembri nebude v obvyklý pondelkový 
večer, ale v nedeľné popoludnie, 15. decembra v Kňazskom seminári sv. 
Františka Xaverského v Badíne.

Organizačný tím trojročného cyklu pozve účastníkov a priateľov na jeho 
rozšírený slávnostný program.

Po pravidelnej tematickej a biblickej prednáške a diskusii bude sláveniu 
Eucharistie s vešperami predsedať vladyka Cyril Vasiľ SJ. Účastníci zakon-
čia nedeľným slávnostným agapé stretnutia trojročného cyklu.


