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Liturgický kalendár:

Pondelok 25.11. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny ľub. spomienka

Sobota 30.11. Sv. Ondreja, apoštola sviatok

Nedeľa 1.12.
1. NEDEĽA V ADVENTNOM 
OBDOBÍ

POZOR, ZMENA!!!
Sv. omša v nedeľu 1.12.2013 bude 

vysielaná SRo a preto bude o 9.00, nie 
o 9.30 hod. 

Liturgiu svätej omše bude doprevádzať 

katedrálny spevácky zbor Xaverius.

Dobrá novina
Aj tento rok budú chodiť koledníci Dobrej noviny. Koledovanie je 
spojené s ( nančnou zbierkou na školské a zdravotnícke projekty 
v Afrike. 
Dnes však pozývame vás, chlapci a dievčatá, ktorí by ste sa chceli 
zapojiť do koledovania, potešiť rodičov a kamarátov peknou 
koledou a pomôcť zbierať peniažky pre chudobné deti v Afrike, aby 
ste sa prihlásili v sakristii, najneskôr do 15. decembra. Koledovať 
sa bude 25. decembra v popoludňajších hodinách. Zážitok, ktorý 
z toho budete mať, stojí za to!

Zbierka na seminár
Minulú nedeľu bola celodiecézna zbierka na Kňazský seminár 



v Badíne. V našej farnosti sa vyzbieralo 259,00 Eur. 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 51 Eur,  
a na kvety: bohuznáma 5 Eur.
Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Aj tým, ktorí opäť prispeli potrvinami na polievky pre núdznych!

Pozývame
Deň otvorených dverí na KGŠM
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici srdečne 
pozýva rodičov a žiakov piatych a deviatych ročníkov základných 
škôl na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok  
28. novembra 2013 od  8.30 do 14.30 hod.
Návštevníkom  budú  poskytnuté informácie o štúdiu na Katolíckom 
gymnáziu, budú sa môcť zúčastniť vyučovania, prezrieť si jednotlivé 
triedy, odborné učebne, telocvičňu, areál školy a internát, a tiež 
uvidia  rôzne ukážky zo záujmovej činnosti žiakov Katolíckeho 
gymnázia Š. Moysesa .

Pozvánka na modlitbové stretnutie
Duchovná správa nemocnice F.D.Roosevelta,  centrum pre bioetiku 
a Katolícka zdravotnícka únia organizujú modlitbové stretnutie 
za zdravotníckych pracovníkov a ozdravenie zdravotníctva. 
Modlitbové stretnutie sa uskutoční 4. decembra 2013 v Kostole 
sv. Michala Archanjela na Fončorde s nasledovným programom: 
18.00 - chvály, vďaky, odprosenia, prosby; 18.45 - svätá omša.



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.
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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 pozýva účastníkov a priateľov 
na jeho rozšírený slávnostný program.

Program začína o 16:00 hod.:
- Krása Najsvätejšej Trojice (L Dr. Marián Bublinec, PhD.),
- Ž 149-150 - Nová pieseň od každého tvora (SSDr. Blažej Štrba, PhD.),
- Diskusia a záverečné slovo rektora L Lic. Jána Viglaša

18:00 hod.
- slávnostná svätá omša (celebrant arcibiskup Cyril Vasiľ, SJ)
- Agapé


