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Liturgický kalendár:
NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBL.
PANNY MÁRIE

Pondelok

9.12.

Streda

11.12. Sv. Damaza I., pápeža

ľub. spomienka

Štvrtok

12.12. Prebl. Panny Márie Guadalupskej

ľub. spomienka

Piatok

13.12. Sv. Lucie, panny a mučenice

spomienka

Sobota

14.12. Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

spomienka

Nedeľa

15.12. 3. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ

slávnosť

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie
V pondelok je prikázaný sviatok - slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny
Márie. To znamená, že tento deň svätíme ako nedeľu - máme sa zúčastniť svätej
omše a pokiaľ sa dá, nekonať domáce práce.

Spovedanie v Katedrále
Od pondelka 9. decembra budú v Katedrále spovedať viacerí kňazi podľa rozpisu, ktorý je na nástenke.

Zimné kántrové dni
V stredu, piatok a sobotu sú Zimné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom týchto dní je: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova
rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

I. Adventné večeradlo
V piatok 13. decembra vás pozývame na I. Adventné večeradlo, ktoré sa uskutoční vo farskom kostole sv. Michala na Fončorde s týmto programom: 15.30
radostný ruženec, 16.30 svätá omša, 17.30 Fraternita (agapé).

Stanovisko biskupstva a vyjadrenie k spravodajskému príspevku
Biskupstvo Banská Bystrica prostredníctvom Diecéznej charity Banská Bystrica
ponúka starostlivosť ľuďom odkázaným na rôzne formy pomoci.
Diecézna charita Banská Bystrica sa ocitla v ťažkej finančnej situácii, ktorá jej
zriaďovateľa, Rímskokatolícku cirkev Biskupstvo Banská Bystrica, prinútila
k nevyhnutným adekvátnym opatreniam a k zmene koncepcie jej doterajšieho
fungovania nastolením nových opatrení, vrátane zmeny na poste riaditeľa
Diecéznej charity.

Diecézna charita bude v jednotlivých jej zariadeniach poskytovať aj naďalej
svoje služby nasledovne:
- ADOS BB a ADOS ZV budú aj naďalej prevádzkované v nezmenenom rozsahu
a kvalite;
- Dom pre núdznych na Tajovského ulici – útulok – ako zariadenie poskytujúce
ubytovanie na určitý čas, bude pokračovať vo svojich doterajších službách poskytovania stravy, ošatenia, osobnej hygieny a sociálneho poradenstva (v zmysle
ust. § 26 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení). Zmena
nastane len v znížení počtu klientov útulku, ktorým bude po novom roku
útulok poskytovať svoje služby ( z pôvodných 11 na 4). Hľadaním miesta v iných
zariadeniach bolo poverené vedenie Diecéznej charity, ktorý uvedený záväzok
naplnil, pri súčasnom informovaní Mesta Banská Bystrica a Banskobystrického
samosprávneho kraja (VÚC);
- Opatrovateľská služba Banská Bystrica bude s účinnosťou k 1. 1. 2014 zrušená
a zároveň starostlivosť o jej klientov je postupne zabezpečovaná v iných už
existujúcich zariadeniach alebo u iných poskytovateľov tejto služby.
K uvedeným zmenám zriaďovateľ pristúpil po dôkladnom zvážení, v dôsledku
pretrvávajúceho stavu absencie efektívneho a vyrovnaného hospodárenia
Diecéznej charity.
Týmto zároveň chceme poďakovať nielen všetkým obyvateľom Banskej Bystrice,
ale i ďalším veriacim a dobrodincom, ktorí doteraz poskytli a naďalej poskytujú
akúkoľvek materiálnu alebo finančnú pomoc v prospech služieb Diecéznej
charity Banská Bystrica, vrátane Domu pre núdznych v Banskej Bystrici.
Vyjadrenie Biskupského úradu k spravodajskému príspevku TV Markíza z 29.
novembra 2013 s názvom „Cirkev si to nerozmyslela“
Biskupstvo Banská Bystrica ako zriaďovateľ časti Diecéznej charity – Domu
pre núdznych v Banskej Bystrici – musí s poľutovaním skonštatovať, že
dňa 29. novembra 2013 bol odvysielaný spravodajský príspevok reportéra
Jakuba Bubeníka, v ktorom podľa nášho názoru a v súlade s vyššie uvedeným
Stanoviskom, neboli podané pravdivé, objektívne a nestranné informácie.
Za účelom spracovania reportáže došlo k neoprávnenému vstupu na pozemok
a tento bol spracovaný bez náležitého informovania, resp. vyžiadania si súhlasu
vedenia Diecéznej charity a jej zriaďovateľa na vstup a filmovanie v priestoroch
Domu pre núdznych.
V nadväznosti na predchádzajúcu reportáž redaktora TV Markíza o Dome pre
núdznych, s názvom „Cirkev pošle ľudí na ulicu“ (2. 10. 2013) Rada pre vysielanie
a retransmisiu prijala sťažnosť podanú zriaďovateľom pre podozrenie z podania
nevyvážených a zavádzajúcich informácii o veci, a tým posúdenia možnosti
porušenia zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v platnom znení.

Biskupstvo Banská Bystrica má záujem pokračovať v korektných vzťahoch s TV
Markíza v oblasti spravodajstva a zároveň aj týmto dúfa, že jeho snaha o pravdivé,
objektívne a nestranne vyvážené spravodajstvo a informovanie verejnosti, bude
a je snahou obojstrannou.

Dobrá novina
Aj tento rok budú chodiť koledníci Dobrej noviny. Koledovanie je spojené s finančnou
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 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 charitu
V nedeľu sa konala zbierka na Charitu - v našej farnosti sa vyzbieralo 384,00
Eur. Všetkým darcom 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 a na kvety: bohuznáma 10 Eur, ruža Márie
Horniakovej 50 Eur, bohuznáma 50 Eur; na kostol: bohuznáma 20 Eur,
bohuznáma 10 Eur.
Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Aj tým, ktorí opäť prispeli potrvinami na polievky pre núdznych!

Pozývame
Ponuka detí
Deti, ktoré sa v našej farnosti pripravujú na prvé sväté prijímanie, chcú vám
ponúknuť vianočné pozdravy a rôzne výrobky, ktoré pre vás pripravili. Ceny,
ktoré sú pred nimi uvedené, sú orientačné ceny len za materiál použitý
na vyrobenie. Ak chcete prispieť deťom na ich slávnosť, vhoďte im do pokladničky
sumu vyššiu ako je uvedená cena. Výťažok bude použitý na výdavky, spojené so

slávnosťou prvého svätého prijímania. Tieto predmety nájdete v zadnej kaplnke
na stolíku. K pozdravom si môžete zobrať aj priložené obálky.

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 pozýva účastníkov a priateľov na jeho
rozšírený slávnostný program.
Program začína o 16:00 hod.:
- Krása Najsvätejšej Trojice (ThDr. Marián Bublinec, PhD.),
- Ž 149-150 - Nová pieseň od každého tvora (SSDr. Blažej Štrba, PhD.),
- Diskusia a záverečné slovo rektora ThLic. Jána Viglaša
18:00 hod.
- slávnostná svätá omša (celebrant arcibiskup Cyril Vasiľ, SJ)
- Agapé

Príprava na birmovku
V novom roku začneme v našej farnosti prípravu na birmovku. Pripomíname,
že príprava sa týka našich farníkov. Povzbudzujeme k príprave aj dospelých,
ktorí nie sú pobirmovaní a nemajú prekážku. Aj keď sviatosť birmovania nie je
potrebná ku spáse, ale bez nej nemôžete byť krstnými a birmovnými rodičmi.
Okrem toho je účinnou pomocou v našom kresťanskom živote. Dospelí sa budú
pripravovať podľa individuálneho plánu, študenti v skupinách. Prihlášky nájdete
za lavicami. Treba ich priniesť vyplnené do konca decembra.
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