
KATEDRÁLNY  INFOLIST
29.9. – 5.10.2014

farský týždenník, číslo 35/2014, ročník VIII.

Liturgický kalendár:

Pondelok 29.9.
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, 
archanjelov

sviatok

Utorok 30.9. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi spomienka

Streda 1.10.
Sv. Terézie z Lisieux, 
panny a učiteľky Cirkvi

spomienka

Štvrtok 2.10. Svätých anjelov strážcov spomienka

Sobota 4.10. Sv. Františka Assiského spomienka

Nedeľa 5.10. 27. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Prvý piatok a sobota
V týždni bude prvý piatok v mesiaci. Prvpiatkovú pobožnosť 
budeme mať v závere ranných svätých omší a večer na ukončenie 
adorácie.
Pozývame vás aj na Fatimskú sobotu na Starých Horách.

Október - mesiac Ruženca
Október je osobitným spôsobom mesiacom Ruženca. Cirkev nám 
odporúča, aby sme viac uvažovali nad jednotlivými udalosťami zo 
života Pána Ježiša a Panny Márie, ktoré sú vyjdrené v tajomstvách 
ruženca.
Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, 
v kaplnke  alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom 
združení.
Na získanie odpustkov sa stanovuje: 
1. stačí štvrtina celého ruženca (5 desiatkov), 
2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 
3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného 
zvyku (teda v každom Zdravase). 
K tomu terba splniť aj základné podmienky pre odpustky (byť 
v milosti posväcujúcej, prijať sväté prijímanie a pomodliť sa na 
úmysel Svätého Otca).



V Katedrále býva ružencová pobožnosť ráno po prvej svätej omši 
a v nedeľu začína po 7.00 hodine, pred prvou svätou omšou.

Stretnutie prvoprijímajúcich
Budúcu nedeľu pri svätej omši o 9.30 hod. bude stretnutie 
prvoprijímajúcich detí aj s rodičmi. Prosíme najmä vás, ktorí budete 
na tejto svätej omši, aby ste nechali voľné lavice, ktoré budú pre nich 
rezervované.

Spievané vešpery
Od 5. októbra sa budeme vždy prvú nedeľu v mesiaci modliť spievané 
vešpery. Začínať budeme po večernej svätej omši. Všetkých vás na 
túto liturgickú modlitbu pozývame.

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 20. septembra 
2014 Klára Mrvová a 21. septembra 2014 Jasmina Dlhošová.
Sviatosť manželstva si 20. septembra 2014 vyslúžili Štefan Mrva a 
Veronika Vagačová, Pavol Magušin a Lucia Štefanovičová.

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 10 Eur, z krstu 
Jasminy Dlhošovej 50 Eur; na kvety: novomanželia Mrvovci 70 Eur, 
novomanželia Magušinovci 70 Eur.
Za dary  úprimné Pán Boh zaplať!



Pozvania
Pozvánka na katechézu
Dnes vás pozývame na prvú svätú omšu a následnú katechéze 
v rámci Roka prípravy na 300. výročie posviacky Katedrály.
Svätú omšu o 9.30 a katechézu o 10.30 na tému: Človek - Boží obraz, 
bude mať dp. Ján Kuneš, farár farnosti Sedembolestnej Panny 
Márie v Žiari nad Hronom.
Najbližšia katechéza bude 26.10.2014.

Pozvánka na koncert
V nedeľu 5. októbra vás o 19.00 hod. pozývame na koncert 
benediktína Bernarda Sawického a sopranistky Micaely Cosentino. 
Predvedú skladby Ave Maria viacerých autorov, s biblickými 
meditáciami.

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

Prednáška pre manželov a snúbencov
Centrum pre rodinu pozýva v stredu 1. októbra 2014 manželov a 
snúbencov na prednášku „Výchova detí“ v rámci turné Richarda 
Vašečku s názvom „Milovať a ciť“. 
Prednáška sa uskutoční v konferenčnej miestnosti Centra Jána 
Pavla II. na Kapitulskej ul. 21 v BB od 18.00 hod.
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