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Liturgický kalendár:

Pondelok 15.9.
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, 
PATRÓNKY SLOVENSKA

slávnosť

Utorok 16.9.
Sv. Kornélia, pápeža, a sv. Cypriána, 
biskupa, mučeníkov

spomienka

Streda 17.9.
Sv. Róberta Bellarmína, 
biskupa a učiteľa Cirkvi

ľub. spo-

mienka

Piatok 19.9. Sv. Januára, biskupa a mučeníka ľub. spo-

mienka

Sobota 20.9.
Sv. Ondreja Kim Taegona, kňaza, sv. Pavla 
Chong Hasanga a spoločníkov, mučeníkov

spomienka

Nedeľa 21.9. 25. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie
V pondelok 15. septembra je slávnosť Sedembolestnej Panny 
Márie, patrónky Slovenska. 
Sväté omše v Katedrále budú o 8.00 hod., o 9.00 do Slovenského 
rozhlasu a večer o 18.00 hod. Cez deň bude kostol zatvorený.

Jesenné kántrové dni
Streda, piatok a sobota sú jesenné kántrové dni. Záväzný je jeden 
deň - u nás to bude streda, kedy budeme ďakovať Pánu Bohu za 
úrodu.

Boj proti hladu
V rámci 8. ročníka akcie „Boj proti hladu“ sestry vincentky vyzbierali 
minulú nedeľu 767,65 Eur. 
Všetkým darcom vyslovujú úprimné Pán Boh zaplať!

Prvé sv. prijímanie
Budúcu nedeľu, počas svätej omše o 9.30 hod. bude prvé stretnutie 
detí, ktoré sa budú pripravovať na Prvé sväté prijímanie. Deti aj 



s rodičmi budú sedieť v prednej časti kostola. Preto prosíme, aby 
ste im nechali rezervované lavice k dispozícii.
Platí to aj pre deti, ktoré bývajú v našej farnosti, nechodia na ZŠ 
Golianova, ale chcú sa pripraviť k Prvému svätému prijímaniu 
v Katedrále.
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 6. augusta 2014 
Ivana Kaššayová, 13. augusta 2014 Cian Gabriel Curran.
Sviatosť manželstva si 6. septembra 2014 vyslúžili Radoslav Petrík 
a Jana Kokošková, Tomáš Dávid a Katarína homolová, Vladimír 
Kriller a Dominika Nociarová.

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: z krstov Ivany Kaššayovej 20 
Eur, Ciana Gabriela Currana 50 Eur, bohuznáma 20 Eur, bohuznáma 



20 Eur; na kvety: novomanželia Homolovci 70 Eur, novomanželia 
Petríkovci 60 Eur, novomanželia Krillerovci 70 Eur.
Za dary  úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvania
Pozvánka na odpust
Farnosť Banská Bystrica – mesto, pozýva veriacich v pondelok 
15.9.2014 na ďalšiu jubilejnú púť v rámci Roka Sedembolestnej 
Panny Márie do Farského kostola v Banskej Bystrici.
Vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie, budeme sláviť 
Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie nasledovne:
Program vo Farskom kostole :
  9.30 - ruženec k Sedembolestnej Panne Márii, 
 možnosť sviatosti zmierenia
10.00 - slávnostná sv. omša  
 (celebruje Mons. Doc. @ Dr. Jarolav Pecha)
Na túto jubilejnú púť pozývame všetkých našich farníkov a farníkov 
susedných farností a dekanátu.

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 
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
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