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Liturgický kalendár:
Pondelok 18.11.
Štvrtok

21.11.

Piatok

22.11.

Sobota

23.11.

Nedeľa

24.11.

Výročie posviacky bazilík
sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov
Obetovanie prebl. Panny Márie
Sv. Cecílie, panny a mučenice
Sv. Klementa I. pápeža a mučeníka
Sv. Kolumbána, opáta
KRISTA KRÁĽA

ľub. spomienka
spomienka
spomienka
ľub. spomienka
slávnosť

Slávnosť Krista Kráľa
Budúcu nedeľu bude slávnosť Krista Kráľa. V závere svätej omše
o 8.00 a večer o 18.00 bude modlitba zasvätenia ľudského pokolenia
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ
ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať
úplné odpustky za obvyklých podmienok: byť v milosti posväcujúcej
(po svätej spovedi), prijať sväté prijímanie a pomodliť sa na úmysel
Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas a Sláva).

Birmovka v Katedrále
Na slávnosť Krista Kráľa, teda budúcu nedeľu, bude v Katedrále otec
biskup Marián Chovanec vysluhovať sviatosť birmovania počas
svätej omše o 10.30 hod.

Svätá omša budúcu nedeľu o 9.30 hod. nebude!
Ukončenie Roka viery
Rok viery, ktorý končí 24. novembra 2013, na slávnosť Krista Kráľa,
ukončíme v našej diecéze tak, že kňaz po homílii požehná kríže, ktoré si
veriaci so sebou priniesli do kostola. Veriaci budú tieto požehnané kríže
držať v rukách počas následného liturgického vierovyznania. Tým dajú
symbolicky najavo, že Rok viery ich privádza ku Kristovi a k jeho krížu.

Prosíme vás, ktorí môžete, prineste si budúcu nedeľu so sebou do
kostola krížik.

Zbierka na seminár
Dnes je 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: bohuznáma 10 Eur,
bohuznáma 10 Eur.
Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Pozývame
Súťaž „... a Slovo bolo u Boha ...“
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici, pozýva
všetkých 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
piatich 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 finále v Bratislave.
Pre zvládnutie organizácie a príprav dôstojného priebehu tejto súťaže
organizátori prosia o zaslanie návratky s údajom o počte súťažiacich, ich
menami a menami pedagogického dozoru.
Organizátori uvádzajú: “účasť pedagógov v porote je nutná, konkretizujte,
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
Alexandrijskej, 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
Zvolene. Celebrovať ju bude domáci dekan Mons. Vojtech Nepšinský,
koncelebrovať páter Tadeáš Mikuláš Kráľ OFM.
Na tomto slávení Eucharistie bude na organe hrať Ondrej Vandák,
spoluúčinkovať bude mládežnícky zbor. Prítomní si prinesú zástavy a
štandardy 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. Svetské
médiá sa intenzívne snažia upozorňovať na kňazské zlyhania v tejto
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?
Následky, ktoré so sebou prinášajú rany v tejto oblasti, sa totiž ťahajú celým
životom 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
predstavuje viac, či menej známych svätcov, čo umne pretkáva svojimi
vlastným osobným príbehom.

Arcibiskup Cyril Vasiľ bude hlavným hosťom zavŕšenia
trojročného cyklu
Na slávnostné zavŕšenie trojročného cyklu Slovom žalmu k jubileu, v
nedeľu 15. decembra 2013, do Kňazského seminára Banskobystrickej
diecézy zavíta pozvaný hosť z Ríma, arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár
Kongregácie pre východné cirkvi.
Biblicko-tematický cyklus prebiehal v troch ročníkoch v Banskobystrickej
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
slávenie 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
zakončia nedeľným slávnostným agapé stretnutia trojročného cyklu.
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