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Zbierka na seminár
Minulú nedeľu bola celodiecézna zbierka na Kňazský seminár 
v Badíne. V našej farnosti sa vyzbieralo 309 Eur. Všetkým darcom 
vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude vo štvrtok, 
po večernej sv. omši.

Život vo farnosti
Sviatostný život

Prvú svätú spoveď (10.5.) a Prvé sväté prijímanie (11.5.) prijalo 21 
detí a o týždeň neskôr (pre zdravotné problémy) 1 dieťa.

Sviatostné manželstvo si vyslúžili: v sobotu 10. mája 2014 Rosmel 
José Meza Gordon a Zuzana Kukučková.

Do Domu Nebeského Otca sme vyprevadili 12. mája 2014 Pavla 
Petrisku (60r.), 13. mája 2014 Karola Šikulu (80r.) a Františka 
Makovníka (61r.)

Liturgický kalendár:
Utorok 20.5. Sv. Bernardína Sienskeho, kňaza ľub. spom.

Streda 21.5.
Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza 
aspoločníkov, mučeníkov

ľub. spom.

Štvrtok 22.5. Sv. Rity z Kassie ľub. spom.

Sobota 24.5. Panny Márie Pomocnice kresťanov ľub. spom.

Nedeľa 25.5. 6. NEDEĽA VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ



Vaša pomoc

V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 5 Eur, z pohrebu 
Karola Šikulu 50 Eur, z pohrebu Pavla Petrisku 20 Eur, bohuznáma 
15 Eur, bohuznáma 10 Eur;
na kvety: novomanželia Meza-Gordonovci 70 Eur;
na prácu s deťmi: bohuznáma rodina 100 Eur, z pohrebu Františka 
Makovníka 30 Eur.

Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvania
NOC KOSTOLOV
Aj tento rok vás srdečne pozývame na akciu „Noc Kostolov“, ktorá 
sa koná v piatok 23. mája. 
V Banskej Bystrici sa tento rok zapojili do spoločného programu 
3 kostoly, ktoré majú síce individuálny program (ako aj po minulé 
roky), ale ten hlavný naväzuje na seba so začiatkom o 19.00 hod. 
v evanjelickom kostole na Lazovnej ul., o 20.00 hod. vo Farskom 
kostole Nanebovzatia Panny Márie a o 21.00 hod v Katedrále.
Takže, kto chce prežiť celý a hlavný cyklus programu, odporúčame 
mu vyššie spomenuté poradie.
V Katedrále pred hlavným bodom programu o 21.00 hod. budú 
spievané vešpery o 19.00 hod. a o 20.00 hod. moderovaná prehliadka.

Stredoslovenská púť seniorov
Združenie kresťanských seniorov, klub v Banskej Bystrici, pozýva 
seniorov na Stredoslovenskú púť seniorov na diecézne pútnické 
miesto Staré Hory, v Bazilike minor Návštevy Panny Márie. 
Púť sa bude konať v stredu 21. mája 2014. Program začne o 9.45 
modlitbou posvätného ruženca a vyvrcholí o 10.30 slávnostnou 



svätou omšou, ktorú bude celebrovať Mons. Marián Chovanec, 
banskobystrický diecézny biskup. 
Po svätej omši - v rámci spoločného programu - bude pobožnosť 
krížovej cesty. 
Autobusy z hlavnej autobusovej stanice v Banskej Bystrici: 7.25, 8.00 
a 9.25 hod.

Snem SMH
V sobotu 24. mája sa bude konať celoslovenský snem Slovneského 
misijného hnutia. Program začne slávením svätej omše o 8.30 
hod. v Katedrále. Hlavným celebrantom bude dp. Jozef Gallovič, 
tajomník Rady pre misie a farár v Trstíne. Prítomný bude duchovný 
sprievodca SMH Don Juraj Kyseľ, SDB a ďalší pozvaní kňazi. 

Pozvánka do MÁRIINEJ ŠKOLY
Pozývame vás do Máriinej školy. Je to sedem termínov duchovných 
cvičení, v ktorých sa počas Roka Sedembolestnej Panny Márie 
učíme poznávať seba a Boha spolu s Máriou.
Najbližší termín je už tento týždeň, od 21. do 24. mája. Tému Lieky 
proti bolesti od Sedembolestnej prednesie exercitátor o. Marián 
Mlynárik.
Najbližší nasledujúci termín je od 8. do 11. júna. Tému Ako pribrať 
na púšti prednesie exercitátor o. Ján Kuneš.

Päť jesenných termínov a tém nájdete na webovej stránke 
Katedrály, v záložke Rok sedembolestnej alebo priamo na linku: 
http://www.katedralabb.sk/index.php?page=rok 

Miesto konania závisí od počtu prihlásených - buď v Kňazskom 
seminári alebo v Zorničke na Donovaloch. 
Prihlásiť sa môžete na Biskupskom úrade telefonicky: 048/4720801 
alebo e-mailom: sekretar.bb@rcc.sk u p. Vladimíry Turčanovej.
Poplatok: podľa miesta konania, max. 75 Eur/osobu.
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