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Poponáhľali sa
a našli Máriu a Jozefa
i dieťatko uložené
v jasliach.
Keď ich videli,
vyrozprávali, čo im
bolo povedané
o tomto dieťati.
(Lk 2, 16-17)

Všetkým otcom, mamám a deťom
našej farskej rodiny
prajeme požehnané a pokojné Vianoce,
aby ste ako milujúca rodina vedeli svedčiť
o veľkej Božej láske.
Všetkým ostatným prajeme
aby pocítili veľkosť Božej lásky
a vedeli o nej svedčiť jednoducho
a s radosťou ako betlehemskí pastieri.
Vaši kňazi Ján a Pavel

Liturgický kalendár:
Pondelok 23.12. Sv. Jána Kentského, kňaza

ľub. spomienka

Streda

25.12. NARODENIE PÁNA

slávnosť

Štvrtok

26.12. Sv. Štefana, prvého mučeníka

sviatok

Piatok

27.12. Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

sviatok

Sobota

28.12. Svätých Neviniatok, mučeníkov

sviatok

Nedeľa

29.12. SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

sviatok

Spovedanie v Katedrále
V pondelok 23. decembra sa v Katedrále už cez deň spovedať nebude,
nakoľko sa bude robiť vianočná výzdoba kostola. Spovedať budeme
len počas svätých omší a večer od 17.00 hod.
V piatok 27. decembra bude Katedrála cez deň zatvorená - spovedná
služba nebude. Sväté omše budú ako v pracovný deň.

Rozpis svätých omší v Banskej Bystrici
Za lavicami si môžete zobrať rozpis svätých omší, ktoré počas
vianočých sviatkov budú v Banskej Bystrici.
Tiež ho nájdete v jednotlivých kostoloch na www.dokostola.sk

Dobrá novina
Koledovanie Dobrej noviny bude 25. decembra v popoludňajších
hodinách. Kto by chcel prijať na koledu naše deti, môže sa zapísať
v sakristii najneskôr 25. decembra po svätej omši o 9.30 hod.

Život vo farnosti
Vaša pomoc

V uplynulom týždni prispeli na kostol: bohuznáma 5 Eur, Ruža
Márie Lukačovičovej 50 Eur; na kvety: Ruža Margity Jablonskej 50
Eur.
Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Stále sa medzi vami nájdu takí, ktorí prispievajú potravinami alebo
oblečením pre núdznych.
Aj vám patrí osobitné poďakovanie a nech vám to Pán Boh bohato
odmení!

Pozývame
Sväté omše slávené diecéznym biskupom
Počas Vianočných sviatkov bude diecézny biskup Mons. Marián
Chovanec sláviť tieto sväté omše:
Vigília Narodenia Pána 24. decembra o 22.00 hod.
Slávnosť Narodenia Pána 25. decembra o 9.30 hod.
Slávnosť Bohorodičky Panny Márie 1. januára o 9.00 hod. priamy prenos v Slovenskom rozhlase
Slávnosť Zjavenia Pána 6. januára o 9.30 hod.

Katedrálny spevácky zbor XAVERIUS
Náš Katedrálny spevácky zbor Xaverius bude doprevádzať slávenie
liturgie pri nasledovných svätých omšiach: 25.12.2013 o 9.30
hod., 29.12.2013 o 18.00 hod., 1.1.2014 o 9.00 hod. (svätá omša do
Slovenského rozhlasu) a 6.6.2014 o 18.00 hod. Po svätej omši, o 19.00
bude tradičný Trojkráľový koncert.
Zbor Xaverius naspieval v roku 2013 aj svoj prvé CD, ktoré si za
dobrovoľný príspevok môžete zakúpiť po svätých omšiach v sakristii
alebo u poriadkovej služby počas pracovných dní od 9.00 do 17.00
hod. Výrobná cena 1 CD je 3,00 Eur. To, čo dáte naviac, bude na
podporu činnosti zboru Xaverius, napr. na notový materiál.

Vianočné vystúpenie
Pozývame vás na krátke Vianočné vystúpenie - Narodenie Pána
Ježiša, v podaní detí z Domova Sociálnych Služieb pre telesne a
mentálne postihnutú mládež Nová Baňa Hrabiny. Vystúpenie bude
26.12.2013 po sv.omši o 9.30 hod. a trvá do 15 minút.

Vianočné koncerty
I. Vianočný koncert v Katedrále:
Triáda Vianočných koncertov začne 26. decembra o 19.00 v Katedrále
sv. Františka Xaverského. Na koncerte sa predstaví Mgr. art. Stanislav
Šurin, ktorý je slovenským organistom, skladateľom, organizátorom
organových festivalov a vysokoškolským pedagógom.
Zaznejú diela Bacha, Marckfelnera, Bajana, Walthera, Vivaldiho,

Haendela, Durufleho či Guilmanta.
Návštevníci sa môžu tešiť aj na skladby Stanislava Šurina, ktoré
spolu s ďalšími bude interpretovať speváčka Zuzana Šebestová.
II. Vianočné koncerty v Hospici a v Radvani
V prvý deň Nového roku odznejú dva Vianočné koncerty. Prvý z nich
sa uskutoční o 16.00 v Dome Božieho milosrdenstva na Belvederi.
Novoročný koncert v hospici je už tradičným podujatím, na ktorý
sú srdečne pozvaní nielen jeho obyvatelia, ale aj široká verejnosť.
Tradičným je aj Vianočný koncert v Radvanskom kostole na Hôrke.
Tento koncert sa uskutoční rovnako 1. januára 2014, so začiatkom
o 19.00 hod.
Na obidvoch koncertoch sa predstavia Priatelia hudby
v netradičnom zoskupení. Hlavným hosťom koncertu bude sláčikové
zoskupenie z Banskoštiavnickej ZUŠ, ktoré uvedie Vivaldiho koncert
A dur pre mandolínu a orchester. Ďalej sa predstaví gitarista Jozef
Sivák, na organe bude hrať Matúš Kucbel a na trúbku Jozef Karvaš.
Príjemným spestrením vianočnej atmosféry bude aj spevácke
kvarteto, ktoré bude interpretovať vianočné skladby z pera poľského
skladateľa Pawła Bębeneka.

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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