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Liturgický kalendár:
Pondelok 13.7. Sv. Henricha ľub. spom.

Utorok 14.7. Sv. Kamila de Lellis, kňaza ľub. spom.

Streda 15.7. Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka

Štvrtok 16.7. Prebl. Panny Márie Karmelskej ľub. spom.

Piatok 17.7.
Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, 
pustovníkov

spomienka

Nedeľa 19.7. 16. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

POZOR!!!  ZMENA ČASU!!!
V nedeľu 19.7.2015 bude o 9.00 hod. 

vysielaná svätá omša do Slovenského rozhlasu.

Preto svätá omša o 9.30 nebude!
Spovedanie v Katedrále
Počas prázdnin, v čase do 28 augusta 2015 bude spovedná služba 
v Katedrále v upravenom čase, a to od 8.30 hod. do 12.30 hod.
Tiež vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak počas niektorých 
svätých omší nebude mať kto spovedať. 

Novéna
Od 7. júla do 15. júla sa na Kalvárii koná Novéna pred slávnposťou 
Panny Márie Škapuliarskej. Novénu vedie P. Dušan Hricko zo 
Starých Hôr. Sväté omše budú denne o 18.30 hod. a v nedeľu o 15.30 
hod.
Svätú omšu v deň slávnosti 16. júla 2015 bude celebrovať dp. Dušan 
Mesík, farár z Čerína.



Život vo farnosti
Duchovný život farnosti
Do Rodiny Božích detí sa krstom začlenila 4. júla 2015 Marína 
Ondrejková.
Sviatosť manželstva si 3. júla 2015 vyslúžili Ján Vinarčík a Zuzana 
Henželová, 4. júla 2015 Ondrej Uhrin a Mária Matušicová.
Do Domu Nebeského Otca sme 7. júla 2015 vyprevadili Ing. Danu 
Antušovú, r. Országhovú (49r.), 8. júla 2015 herca Ivana Palúcha 
(75r.) a 10. júla 2015 Vladimíra Vajcíka (64r.).

Obetovali ste
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznámy 50 Eur, 
z krstu Maríny Ondrejkovej 50 Eur, z pohrebu Ivana Palúcha 40 Eur; 
na kvety: novomanželia Uhrinovci 70 Eur. 
Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste doteraz prispeli svojimi modlitbami, 
ale aj A nanciami na opravu Kaplnky sv. Jána Nepomuckého. 
Za mesiac jún sa vyzbieralo 824,50 Eur a osobné dary na účet boli 
vo výške 995,00 Eur. Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať!

Pozývame
Program k 300-ročnici Katedrály
Biskupstvo Banská Bystrica a Farnosť Banská Bystrica - Katedrála 
Vás pri príležitosti 300-ho výročia posviacky Katedrály sv. Františka 
Xaverského v Banskej Bystrici pozývajú osláviť túto veľkú udalosť 
viacerými duchovnými a kultúrnymipodujatiami, ktoré sú pre vás 
pripravené do dňa slávnosti 24. septembra 2015:

— Vy ste živé kamene... – zostáva ešte jedna katechéza 20.9.2015 
na tému Historické korene nášho spoločenstva, ktorú prednesie 
L Dr. Gabriel Brendza po svätej omši o 9.30 hod.
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— Nedelná chvíla kresťanskej poézie – pozývame Vás na 
príjemné posedenie v katedrálnom átriu v čase od 15.00 hod., počas 
troch nedeľných popoludní s možnosťou zamyslenia sa s autormi: 
Antonom Laučekom (6.9.2015), Elenou Hajnárovou a Mariánom 
Bublincom (13.9.2015) a Jurajom Kuniakom (20.9.2015), ktorí 
nám predstavia vlastnú tvorbu a diela svojich obľúbených autorov.

— Vivat vox organi – pozývame vás na III. ročník cyklu organových 
koncertov, ktorý sa tento rok bude konať pri príležitosti 300. výročia 
posvätenia Katedrály sv. Františka Xaverského, pod záštitou Mons. 
Mariána Chovanca, diecézneho banskobystrického biskupa a Jána 
Noska, primátora mesta Banská Bystrica, každú stredu, počnúc 
5. augustom a končiac 23. septembrom 2015.
Podrobný program nájdete na nástenke a na webovej stránke 
farnosti www.katedralabb.sk v záložke „Rýchle aktuality“.

KTO SI, PANE?
10 katechéz v roku Božieho milosrdenstva podľa Lukáša je 
pripravených pre tých, ktorí chcú vedieť o Kristovi viac... Prednáša 
L Dr. Marián Bublinec a pozvaní hostia. Prihlásiť sa treba do 
31.8.2015. Podrobný program a spôsob prihlásenia sa nájdete 
na nástenke a na webovej stránke farnosti www.katedralabb.sk 
v záložke „Rýchle aktuality“.


