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Liturgický kalendár:

Streda 3.9.
Sv. Gregora Veľkého,
pápeža a učiteľa Cirkvi

spomienka

Nedeľa 7.9. 23. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Dvierka bohostánku v renovácii
Dvierka bohostánku sú v renovácii. Sviatosť Oltárna počas asi 4 
týždňov nebude v Katedrále, ale v kaplnke Rádia Lumen. Preto pri 
príchode do kostola nie je potrebné si kľakať, pokiaľ nie je vyložená 
Sviatosť Oltárna na adoráciu. Preto nesvieti ani „večné“ svetlo.

Prvý piatok a sobota v mesiaci
Pobožnosť na 1. piatok bude v závere ranných svätých omší a večer 
na ukončenie adorácie.
Pozývame vás na fatimský program, ktorý bude v sobotu na Starých 
Horách.

Spovedná služba
Od utorka 2. septembra bude spovedná služba v pravidelnom čase 
od 9.00 do 17.00 hod.

Prvé sv. prijímanie

Prosíme rodičov, ktorí bývajú v našej farnosti a ich deti 
nechodia na ZŠ Golianova, ale chcú aby ich deti pristúpili 
k Prvému svätému prijímaniu v Katedrále, aby sa čím skôr 
prihlásili na našom farskom úrade, najneskôr však do konca 
septembra.

Adorácia v týždni
Z titulu príprav na koncert adorácia v utorok a v stredu nebude. 
Nebude ani vo štvrtok, pretože v tento deň budú mať u nás 



v Katedrále praktické konzultácie mladí organisti. 
Prosíme vás v tom o pochopenie, nakoľko aj počas spovedania bude 
znieť organová hudba.

1. september - štátny sviatok
1. september je štátny sviatok, den pracovného pokoja. Z tohto 
dôvodu bude katedrála cez deň zatvorená. Sväté omše budú ráno 
o 7.00 a o 8.30 a večer o 18.00 hod.

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré 
bude vo štvrtok, po večernej svätej omši.

Život vo farnosti
Sviatostný život
Do Rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu začlenili  17. augusta 
Rebeka Porubská a Ondrej Golha, 23. augusta Oliver Hermánek. 
Sviatosť manželstva si 16. augusta 2014 vyslúžili Radovan Uhler a 
Veronika Weissová. 
Do Domu Nebeského Otca sme 25. augusta odprevadili Evu 
Blaškovú (81 r.)

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kvety: novomanželia Uhlerovci 
70 Eur; na kostol: krsty O.Golhu 10 Eur, R.Porubskej 40 Eur, 
O.Hermánka 60 Eur, bohuznáma 10 Eur, z pohrebu E. Blaškovej 20 
Eur.
Za dary  úprimné Pán Boh zaplať!



Pozvania
Vivat vox organi
Letný cyklus Vivat vox organi! bude pokračovať v Katedrále v stredu 
3. septembra. O 19.30 hod. sa predstaví fenomenálny američan 
David Di Fiore.  Vstupné je dobrovoľné.
David Di Fiore uskutočnil svoj európsky debut v katedrále Notre 
Dame v Paríži. Je žiakom vynikajúcej francúzskej organistky Odile 
Pierre. Pôsobí v USA ako Hudobný riaditeľ v Univerzitnom chráme 
Zjednotenej metodistickej cirkvi a ako pastoračný asistent pre hudbu 
vo farskom kostole sv. Jána v Seattle. Počas 27 rokov svojej koncertnej 
kariéry zahral recitály na mnohých festivaloch v rakúsku, Maďarsku, 
Poľsku, Rumunsku, Slovenskej a Českej republiky, Francúzsku a 
Taliansku. V Severnej Amerike bol hosťom festivalov v mnohých 
mestách v USA a Kanade. Niekoľko krát účinkoval v Mexiku na 
Medzinárodnom organovom festivale v Morelia (najstarší organový 
festival na západe), organový festival v Guadalajara, Puerto Vallarta 
Arts Festival atď.
Jeho diskograX a obsahuje nahrávku francúzskej hudby s orchestrom 
Les Amoureux de l‘Orgue, tri slovenské nahrávky Y e Grand Organ 
of the Castle Church in Kremnica, nahrávka z recitálu na Graz 
Orgelfest a DVD recitálu na Trnavských organových dňoch 2008. 
Najaktuálnejším prírastkom do jeho diskograX e je záznam recitálu, 
ktorý zaznel 29. augusta 2013 v rámci IV. ročníka medzinárodného 
Katedrálneho organového festivalu v Bratislave. Davidov cieľ bol 
prezentovať v rámci jednej hodiny čo najviac možných štýlov. 
Skladby, ktoré sa nachádzajú na tomto CD si budú môcť poslucháči 
vypočuť naživo, počas koncertu Davida Di Fioreho v Katedrále 
sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici už 3. septembra 2014 
o 19:30. Vo štvrtok 4. septembra 2014 bude Di Fiore v Katedrále 
sv. Františka Xaverského viesť organové kurzy pre študentov hry na 
organ. Aj počas kurzov bude katedrála pre verejnosť prístupná.
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Zúčastniť sa na koncerte tohto fenomenálneho umelca je naozaj 
zážitok. O Davidovej výnimočnosti svedčia aj medzinárodné 
ocenenia. Národná katolícka vzdelávacia asociácia mu udelila titul 
„Distinguished Graduate“. Diplomy za „mimoriadnu účasť“ mu 
udelila mexická vláda. V roku 2009 bol za prínos pre slovenskú 
organovú kultúru ocenený diplomom občianskeho združenia Ars 
Ante Portas.

Seminár o homosexualite
Teologická komisia Bioetická subkomisia Konferencie biskupov 
Slovenska, Rada pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska, Linka 
Valentín - Gréckokatolícka cirkev Košice, Diecézne pastoračné 
centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy, Vás pozývajú na 
formačno – pastoračný seminár o homosexualite na tému: Nádej 

pre ľudí inak sexuálne cítiacich, ktorý sa uskutoční v piatok 
12. septembra 2014 od 13,00 – 17,30 hod. v konferenčnej miestnosti 
Diecézneho pastoračného centra Jána Pavla II, na Kapitulskej ul. 21 
v Banskej Bystrici.
Program:
1. 13, 00 - 13,30 Medicína a homosexualita? Mgr. Eliška Madžová 
2. 13, 30 - 14,00 Ako prijať človeka? Mgr. Vitalij Luck
3. 14, 00 - 14,30 Biblia a homosexualita? Y BibLic. Róbert Jáger 
    14, 30 - 15,00 - priestor na otázky 
    15, 00 - 15,30 - prestávka (káva, čaj) 
4. 15, 30 - 16,00 Kto je človek? PhDr. Marko Rozkoš, PhD. 
5. 16, 00 - 16,30 Práva versus diskriminácia? JUDr. Martin Dilong 
    16, 30 - 17,30 - priestor na otázky 
možnosť prihlásiť sa na seminár cez: www.seminarhom.sk
Účastnícky poplatok: 1,00 euro.


