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Liturgický kalendár:
Pondelok

11.8. Sv. Kláry, panny

spomienka

Utorok

12.8. Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky

ľub. spom.

Streda

13.8.

Štvrtok

14.8.

Piatok

15.8.

Sobota

16.8.

Nedeľa

17.8.

Sv. Ponciána, pápeža
Sv. Hypolita, kňaza, mučeníkov
Sv. Maximiliána Kolbeho,
kňaza a mučeníka
NANEBOVZATIE PREBLAHOSLAVENEJ
PANNY MÁRIE
Sv. Štefana Uhorského
20. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

ľub. spom.

spomienka

slávnosť
ľub. spom.

Pozvánka na diecéznu púť
Dňa 30. augusta 2014 sa uskutoční púť Banskobystrickej diecézy
do Národnej svätyne Panny Márie Sedembolestnej do Šaštína.
Srdečne vás na túto púť pozývam. Pôjdem aj ja a tak budeme mať
príležitosť aj na spoločnú modlitbu, aj na vzájomné rozhovory.
Môžeme spoločne prežiť jeden pekný deň.
Za náš dekanát budeme objednávať autobusy spoločne, podľa
počtu prihlásených. Prihlasovať sa môžete v sakristii jednotlivých
kostolov mesta, kde treba nadiktovať svoje údaje a zaplatiť 15 Eur.
Prihlasovať sa môžete do 10. augusta 2014.
Program púte je nasledovný:
9.30 Možnosť sv. spovede (počas sv. ruženca aj sv. omše)
9.45 Modlitba svätého ruženca
10.30 Sv. omša (celebruje Mons. Marián Chovanec)
11.30 Zverenie diecézy pod ochranu Panny Márie – modlitba
11.40 Predstavenie dekanátov. (Dekan s jednou rodinou prevezmú
od otca biskupa exhortáciu Evangelii gaudium)
12.15 - 12.30 Požehnanie, záver.

Pozvánka na odpust
V piatok 15.8. je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, je to
prikázaný sviatok a zároveň slávnosť patrónky Farského kostola a
farnosti Banská Bystrica – mesto.
Sväté omše v tento deň budú o 6.30; 10.00 a o 16.30 hod., všetky budú
vo Farskom kostole. V tento deň môžeme vo Farskom kostole získať
úplné odpustky.
Príprava k sviatku :
V utorok, stredu a štvrtok bude pri sv. omšiach o 12.00 hod. prebiehať
duchovná obnova v rámci prípravy na slávnosť Nanebovzatia Panny
Márie. Sv. omše s príhovorom v tieto dni bude slúžiť riaditeľ rádia
Lumen doc. Dr .Juraj Spuchľák. Pozývame Vás na túto duchovnú
obnovu.
Program 15.8.2014:
Od 11.00 hod. vyložená Oltárna sviatosť k poklone.
16.00 hod. ruženec k sedembolestnej Panne Márii
16.30 hod. slávnostná sv.omša, ktorú bude sláviť náš diecézny biskup
Mons. ThDr. Marián Chovanec.
Odpustky môžeme získať za obvyklých podmienok: sviatostná
spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.
Veriaci v Krista, ktorí sa opravdivo kajajú, ich môžu získať raz denne
a môžu ich tiež na spôsob príhovoru privlastniť dušiam, ktoré sa
ešte zdržiavajú v očistci.
Nábožní veriaci v Krista, ktorým v tom bráni staroba alebo ťažká
choroba, môžu získať úplné odpustky vtedy, ak sa rozhodnú
odporovať každému hriechu a vzbudia si úmysel splniť tri zvyčajné
podmienky hneď, ako to bude možné. Ak sa doma pred nejakým
vyobrazením Bolestnej Matky v duchu pripoja k jubilejnému
sláveniu alebo púti a obetujú svoje modlitby a bolesti skrze Máriu
Milosrdnému Bohu.

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré
bude tentokrát v stredu, po večernej svätej omši.

Život vo farnosti
Vaša pomoc

V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 5 Eur.
Za dary úprimné Pán Boh zaplať!

Kaplnka na stanici
Ďakujem všetkým za modlitby. Stretnutie s primátorom mesta
dopadlo pozitívne, mesto prisľúbilo a zabezpečí mediálnu pomoc,
ako aj možnosť na pozemku mestských lesov vedľa Kaplnky
umiestniť informačnú tabuľu. Tiež ponúklo rovnakú pomoc v súvise
s pripravovanou oslavou 300. výročia posvätenia Katedrály.
Prosím vás ďalej o modlitby k nasledujúcim aktivitám:
- aby nám prešiel prvý grant z Ministerstva kultúry, o ktorý sme
požiadali;
- za zdarné nadviazanie spoluprácu so Železnicami SR a
pokračovanie spoluráce s Krajským pamiatkovým úradom.
Ako som oznamoval, tento týždeň bola vytvorená trojčlenná
komisia, ktorá bude dohliadať nad jednotlivými prácami, ako aj
nad financiami. Jej členmi sú okrem štatutára (dekan-farár) Ing.
Miroslav Vavrek (odborník pre stavby a pamiatky) a Ing. Tomáš
Makovník (ekonóm a člen ekonomickej farskej rady). Pre tento
cieľ bol vytvorený samostatný účet (5060133502/0900), na ktorý
je možné prispievať pre záchranu Kaplnky. Do poznámky prosíme
uvisť meno darcu. Informáciu o priebehu opráv a o daroch budeme
dávať mesačne v Katedrálnom infoliste.
Peniaze z účtu sa budú môcť uhrádzať len s podpisom dvoch členov
komisie. Darcovia, ktorí v sumáre darujú 500 a viac Eur, budú
zapísaní na tabuli vďaky, ktorá bude umiestnená pri Kaplnke po
skončení opráv. V prípade firiem tam bude môcť byť uvedené logo
firmy. Táto možnosť je daná preto, že Kaplnku neopravujeme ako
liturgický priestor (čím pravdepodobne už nikdy nebude), ale čisto
len ako historický a kultúrny objekt, ktorý by mal skrášliť vstup

do mesta pre tých, ktorí prichádzajú vlakom, ako aj pritiahnuť
pozornosť obyvateľov a návštevníkov mesta.
Možnosť sponzorstva preto ponúkame širokej verejnosti, ktorej
záleží na obnove tejto kultúrnej dominanty mesta.

Pozvania
Pozvánka na koncert
Vo štvrtok 14.8. vás pozývame na organový koncert, ktorý bude
v Katedrále večero 19.30 hod. Predstaví sa nám mladý talentovaný
organista František Beer.
V jeho podaní zaznejú diela Brahmsa, Vivaldiho, Buxtehudeho,
Muffata či Duprého. Okrem toho sa poslucháči môžu tešiť aj na
Beerovu improvizáciu.
František Beer (*1989) pochádza z Košíc – Myslavy. Po štúdiu
klavíra na ZUŠ pokračoval na Konzervatóriu v Košiciach, ktoré
v roku 2009 ukončil maturitnou skúškou v odbore cirkevná hudba
u Klementa Rečla. Pokračoval na Cirkevnom
konzervatóriu v Bratislave, ktoré ukončil absolutóriom v roku 2011
pod vedením
Marka Vrábla. Získal 1. miesto v I. kategórii na Súťaži študentov
konzervatórii
v roku 2009 v Bratislave.
V súčastnosti študuje odbor cirkevná hudba u Franza Danksagmüllera
na Musikhochschule Lübeck (Nemecko), kde pôsobí ako asistent
organistu v chráme sv. Jakuba. Od roku 2002 do augusta 2013
pôsobil ako organista aj v Dominikánskom kostole v Košiciach.
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