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Liturgický kalendár:
Pondelok

22.9. Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka

spomienka

Utorok

23.9. Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza

spomienka

Streda
Piatok
Sobota
Nedeľa

Výročie posviacky katedrálneho chrámu
v Banskej Bystrici
26.9. Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov
27.9. Sv. Vincenta de Paul, kňaza
28.9. 26. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
24.9.

slávnosť
ľub. spom.
spomienka

Veni Sancte pre Akademický rok
V utorok 23. septembra bude počas svätej omše o 18.00 hod.
slávnostné Veni Sancte - otvorenie akademického roka. Hlavným
celebrantom bude Mons. Marián Chovanec, banskobystrický
diecézny biskup.

Výročie posviacky Katedrály
V stredu, 24. septembra je výročný deň posviacky Katedrálneho
chrámu. Slávnostnú svätú omšu o 18.00 hod. bude celebrovať
Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup.
Touto svätou omšou zároveň otvoríme Rok prípravy na 300.
výročie posviacky Katedrály, ktoré bude budúci rok.

Opravený bohostánok
Úprimné Pán Boh zaplať patrí našej bohuznámej darkyni, ktorá
zafinancovala opravu bohostánku.
Práce trvali pomerne dlho, ale len preto, že bolo potrebné urobiť
nielen zlátenie, ale aj opravu viacerých zložitých mechanických
častí, ktoré boli predchádzajúcou nevhodnou údržbou poškodené.
Pre informáciu, celková cena opravy a zlátenia je 3.450,00 Eur.

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

Život vo farnosti
Sviatostný život
Sviatosť manželstva si 13. septembra 2014 vyslúžili Aleš Kollár a
Anna Juhászová.

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 5 Eur; na kvety:
novomanželia Beretovci 70 Eur, novomanželia Kollárovci 70 Eur.
Za dary úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvania
Pozvánka na koncert
Z príležitosti otvorenia Roka prípravy na tristoročnicu posviacky
Katedrály vás po večernej svätej omši o 19.30 hod. pozývame na
posledný koncert z cyklu letných organových koncertov Vivat vox
organi.
Cyklus organových koncertov uzavrie uznávaný a skvelý slovenský
organista Stanislav Šurin.
Stanislav Šurin študoval na Konzervatóriu v Bratislave, na
Diecéznom konzervatóriu vo Viedni, na VŠMU v Bratislave
u profesora Ivana Sokola a súkromne u profesora Johanna Trumera
v Grazi. S orchestrom Slovesnkej filharmónie uviedol niekoľko
skladieb pre organ a orchester. Organové recitály hral vo viacerých
štátoch Európy, v USA, Mexiku, v Kanade a na Tchajwane.
V rokoch 1991-1995 bol organistom Dómu sv. Martina v Bratislave.
Účinkoval na mnohých mediálnych prenosoch bohoslužieb vrátane
inaugurácií slovenských prezidentov a návštev pápeža Jána Pavla
II. Je zakladateľom a oganizátorom organových festivalov v Trnave,
Piešťanoch a v Skalici. Svoje CD nahral v Grazerskom dóme a
Schubertkirche vo Viedni. Je zakladateľom a predsedom Bachovej
spoločnosti na Slovensku a členom Európskej konferencie cirkevnohudobných asociácií (CEDAME). V oblasti historických organov je

poradcom Krajského pamiatkového ústavu v Trnave. V rokoch 19992002 bol šéfredaktorom časopisu o duchovnej hudbe - Adoramus
Te. V rokoch 2006 - 2008 pôsobil vo funkcií Diecézneho hudobníka
Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. V súčasnosti pôsobí ako poradca
pri opravách a rekonštrukciách historických a pri stavbách nových
organov (napr. Slovenská filharmónia, Katedrála sv. Martina
v Bratislave, Katolícka univerzita Ružomberok). Vyučuje na
Katolíckej univerzite v Ružomberku. Venuje sa aj kompozícií.
Je autorom Trnavskej omše, viacerých skladieb na duchovné a
liturgické texty, piesní na texty slovenských a francúzskych básnikov
(predovšetkým Miroslava Válka).

Pozvánka na katechézu
Budúcu nedeľu 28. septembra vás pozývame na prvú svätú omšu a
následnú katechéze v rámci Roka prípravy na 300. výročie posviacky
Katedrály.
Svätú omšu o 9.30 a následnú katechézu o 10.30 na tému: Človek Boží obraz, bude mať dp. Ján Kuneš, farár farnosti Sedembolestnej
Panny Márie v Žiari nad Hronom, ktorého mnohí poznáte ako
kaplána z Fončordy v rokoch 1999-2000.

Pozvanie farnosti Fončorda
V pondelok 22. septembra farnosť Banská Bystrica - Fončorda slávi
12. výročie posvätenia chrámu sv. Michala Archanjela.
Pri tejto príležitosti slávnostnú svätú omšu o 16.30 bude celebrovať
Mons. Branislav Koppal, generálny vikár banskobystrickej diecézy.

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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