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Rekolekcie kňazov
V pondelok budú rekolekcie kňazov dekanátu Banská Bystrica-
Katedrála. Svätá omša - na ktorú vás pozývme - bude o 8.30 
v Katedrále. Dopoludnia spovedná služba nebude!

Svetový deň chorých
V utorok 11.2.2014, na spomienku Lurdskej Panny Márie, slávime 
zároveň Dvadsiatydruhý svetový deň chorých. Počas svätej omše 
o 8.30 vyslúžime sviatosť pomazania chorých, ktorú môžu prijať 
tí, ktorí sú vážne chorí alebo dosiahli 70 rokov života a počas 
posledných 3 mesiacov neprijali túto sviatosť.

Národný týždeň manželstva
V dňoch 10. – 16. februára 2014 bude prebiehať na Slovensku 4. roč-
ník kampane Národný týždeň manželstva s témou „Manželstvo - 
viac ako papier“. Náplňou kampane NTM je podporiť manželstvo 
ako spoločnú, miestami namáhavú cestu, na ktorej manželia chcú 
stáť pevne a navždy jeden pri druhom.
Viac nápadov a inšpirácií ako prežiť týždeň manželstva nájdete na: 
www.ntm.sk

Rok Sedembolestnej Panny Márie v našej farnosti
Dnes (v nedeľu 9.2. vás o 8.50 hod.) pozývame na 2. katechézu 
v „Máriinej škole“ s názvom: Mária plní Mojžišov zákon. 
Spoločná modlitba ruženca, ktorá býva v týždni po prvej svätej 

Liturgický kalendár:
Pondelok 10.2. Sv. Školastiky, panny spomienka

Utorok 11.2. Prebl. Panny Márie Lurdskej ľub. spom.

Piatok 14.2.
Sv. Cyrila, mnícha, a sv. Metoda, 
biskupa, patrónov Európy

sviatok
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omši, bude v piatky zamenená modlitbou ruženca k Sedembolestnej 
Panne Márii.

Úplné odpustky Jubilejného roku Sedembolestnej P. Márie
V zmysle Dekrétu Apoštolskej penitenciárie a spresnenia 
Konferencie biskupov Slovenska bude možné získať úplné odpustky 
počas týchto  sviatočných dní Panny Márie v liturgickom kalendári 
západného obradu:

28. júna      Nepoškvrneného Srdca Panny Márie  spomienka
2. júla      Návšteva Panny Márie   sviatok
15. augusta       Nanebovzatie Panny Márie  slávnosť
22. augusta     Panny Márie Kráľovnej   spomienka
8. septembra     Narodenie Panny Márie   sviatok
15. septembra    Sedembolestnej Panny Márie   slávnosť
7. októbra     Ružencovej Panny Márie   spomienka
21. novembra     Obetovanie Panny Márie   spomienka 
8. decembra     Nepoškvrnené Počatie Panny Márie  slávnosť 

Oznam policajného kaplána
Ľudský život je posvätný, preto si nikto a za žiadnych okolností ne-
môže prisvojovať právo priamo zničiť seba alebo iného človeka.
Každoročne tragicky zahynie pri dopravných nehodách na sloven-
ských cestách aj množstvo chodcov.  Po vyhodnotení dopravných 
štatistík sa ukázalo, že ľudia dochádzajúci na bohoslužby vo večer-
ných hodinách patria medzi ohrozené skupiny.  Je naliehavé a po-
trebné predchádzať tragickým následkom, preventívne chrániť ich 
zdravie a bezpečnosť.  
Dňom 1. 1. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. 
z.  o cestnej premávke.  Rozširuje povinnosť chodcov idúcich po 
krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať aj 
v obci na sebe viditeľne umiestnené re> exné prvky alebo obleče-
ný re> exný bezpečnostný odev. 
Za uvedené  porušenie povinnosti chodcov je možné podľa záko-
na o priestupkoch uložiť v správnom konaní pokutu do 100 eur 



a v blokovom konaní do 50 eur.  
V tejto súvislosti si dovoľujeme chodcom odporučiť umiestnenie 
re@ exného prvku na dobre viditeľnom mieste pohyblivej časti tela, 
na horných alebo dolných končatinách, bližšie k vozovke – stredovej 
deliacej čiare.
Zakúpiť si ich môžete v papiernictve, športových obchodoch alebo 
na čerpacích staniciach.
Ďakujeme, že aj s Vašim prispením pomôžeme k  zodpovednému 
správaniu  a  ochrane života a zdravia.
Nech Vás hreje pocit, že možno aj Vašou zásluhou nevyhasol ďalší 
ľudský život.

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 20 Eur, 
bohuznáma 10 Eur; na kvety: bohuznáma 10 Eur, bohuznáma 
10 Eur, bohuznáma 20 Eur.
Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Pozývame
Sväté omše v anglickom jazyku
K pozvánke na sväté omše s platnosťou na nedeľu v anglickom jazy-
ku, ktoré bývajú v Katedrále každú sobotu o 16.45 hod., vám ozna-
mujeme možnosť sviatosti zmierenia cca 20 minút pred touto 
svätou omšou.
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