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Liturgický kalendár:

Pondelok 8.9. Narodenie prebl. Panny Márie sviatok

Utorok 10.9. Sv. Petra Clavera, kňaza ľub. spom.

Piatok 12.9. Najsvätejšieho mena Panny Márie ľub. spom.

Sobota 13.9.
Sv. Jána Zlatoústeho, 
biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka

Nedeľa 14.9. Povýšenie svätého kríža sviatok

Rekolekcie kňazov
Vo štvrtok 11. septembra sa uskutočnia celodiecézne rekolekcie 
kňazov v Kňazskom seminári v Badíne. 
Preto svätá omša o 8.30 nebude. Úmysel, ktorý je zapísaný, bude 
odslúžený na rekolekciách.

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.

Boj proti hladu
V rámci 8. ročníka akcie „Boj proti hladu“ budú sestry vincentky 
predávať medovníkové srdiečka za dobrovoľný príspevok dnes, 7. 
septembra po svätých omšiach.

Pripomienka návštevy Jána Pavla II
V piatok 12. septembra 2014 si pripomenieme 11. výročie návštevy 
svätého pápeža Jána Pavla II. na banskobystrickom námestí. Neza-
budnime v tento deň poďakovať dobrému Pánu Bohu za tento veľký 
dar pre našiu diecézu a pre naše mesto.



Dvierka bohostánku v renovácii
Dvierka bohostánku sú ešte stále 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.

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  30. augusta 
2014 Joachim Antoni Javorský.
Sviatosť manželstva si 29. augusta 2014 vyslúžili Jan-Willem 
Heemskerk a Zuzana Jurincová; 31. augusta 2014 Michal Kukula a 
Mária Garajová.

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: z krstu Joachima Antoni 
Javorského 20 Eur, novomanželia Heemskerk 200 Eur.
Za dary  úprimné Pán Boh zaplať!



Pozvania
Pozvánka na odpust
Farnosť Banská Bystrica – mesto pozýva veriacich v pondelok 
8.9.2014 na ďalšiu jubilejnú púť v rámci Roka Sedembolestnej 
Panny Márie do Farského kostola v Banskej Bystrici, kedy budeme 
sláviť Sviatok Narodenia Panny Márie nasledovne:
16.00 - ruženec k Sedembolestnej Panne Márii, možnosť sviatosti 
zmierenia.
16.30 - slávnostná sv. omša (celebruje Mons. Doc. @ Dr. Vojtech 
Nepšinský, dekan zo Zvolena)
Na túto jubilejnú púť pozývame všetky Márie, zvlášť naše mamy.
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.

Ráchelina vinica
Diecézne pastoračné centrum pre rodinu v Banskej Bystrici ponúka 
terapeuticko-duchovný víkendový program Ráchelina vinica, 
ktorý prináša uzdravenie do života matky, otca, súrodencov, starých 
rodičov i zdravotníkov zainteresovaných do potratu.
Program sa uskutoční 3.-5. októbra 2014 v nitrianskom kraji (presné 
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miesto sa dozviete len v prípade záujmu o účasť). Prihlásiť sa môžete na 
rachel@rodinabb.sk alebo na telef. čísle 0911 911 794. 
Bližšie informácie nájdete na www.rachel.rodinabb.sk

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? @ 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.


