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Liturgický kalendár:
Utorok 4.8. Sv. Jána Márie Vianneya, kňaza spomienka

Streda 5.8.
Výročie posviacky hlavnej mariánskej 
baziliky v Ríme

ľubovoľná 
spomienka

Štvrtok 6.8. Premenenie Pána sviatok

Piatok 7.8.

Sv. Sixta II., pápeža, a jeho spoločníkov, 
mučeníkov 
Sv. Kajetána, kňaza

ľubovoľná 
spomienka

Sobota 8.8. Sv. Dominika, kňaza spomienka

Nedeľa 9.8. 19. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Prvý piatok a sobota
V týždni je prvý piatok a prvá sobota v mesiaci.
Prvopiatková pobožnosť bude v závere ranných svätých omší a večer 
na ukončenie adorácie.
V sobotu vás pozývame na fatimský program na Starých Horách.

Porciunkulové odpustky
Dnes, 2. augusta možno vo farských a katedrálnych kostoloch získať 
úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie 
odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otčenáš 
a Verím v Boha. Okrem toho treba splniť aj tri základné podmienky: 
byť v milosti posväcujúcej (po sv. spovedi), prijať sv. prijímanie a 
pomodliť sa na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdrava a Sláva).

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



Život vo farnosti
Duchovný život farnosti
Sviatosťou krstu sa do Rodiny Božích detí začlenili 25. júla 2015 
Charlie John Edwards a 26. júla 2015 Izabela Macáková.

Obetovali ste
V uplynulom období prispeli na kostol: rod. Janečková 70 Eur; na 

kvety: novomanželia Edwardsovci 70 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 
= Dr. Gabriel Brendza po svätej omši o 9.30 hod.
— Nedelná chvíla krestanskej 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 
= Dr. Marián Bublinec a pozvaní hostia. 

Program:
 Lukáš, ktorý skúma preskúmané (12.9.2015)
 Zvestovanie alebo povolanie? (10.10.2015)
 Syn môj, prečo si nám to urobil? (14.11.2015)
 Zatiahni na hlbinu... (12.12.2015)
 Bolo sa treba radovať... (9.1.2016)
 Pane, nauč nás modliť sa... (13.2.2016)
 Dnes mám zostať v tvojom dome... (12.3.2016)
 Otče, do tvojich rúk... (9.4.2016)
 Prázdny hrob... (14.5.2016)
 Pane, zostaň s nami... (11.6.2016)

Čas konania: 10.00 - 12.30 hod.
Miesto konania: Diecézne centrum Jána Pavla II., Kapitulská 21
Dobrovoľný príspevok 20 Eur sa hradí na prvom stretnutí.
Prihlásiť sa treba do 31.8.2015 
  na adrese: Rímskokatolícky farský úrad
          Námestie SNP 27
          974 01 Banská Bystrica
      alebo mailom: krajcik64@gmail.com 
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Duchovné cvičenia pre dospelých
Diecézny katechetický úrad banskobystrickej diecézy v spolupráci 
s Biskupstvom Banská Bystrica ponúka Duchovné cvičenia pre 
dospelých v Penzióne Zornička na Donovaloch.

Program:
11.10.-14.10.2015
 Veľpieseň o Láske

(Pre všetkých, ktorí sa chcú učiť milovať; osobitne pre 
mladých. Sprevádza: Michal Mališ)

14.10.-17.10.2015
 My sme spoznali lásku a uverili sme v ňu 

(O viere a láske podľa Jozefa Ratzingera. Sprevádza: 
Marián Bublinec)

22.11.-25.11.2015
 Poďte si na chvíľu odpočinúť 

(Stretnutie s Pánom v tichu a samote. Sprevádza: Ján 
Kuneš)

25.11.-28.11.2015
 My sme spoznali lásku a uverili sme v ňu 

(O viere a láske podľa Jozefa Ratzingera. Sprevádza: 
Marián Bublinec)

Prihlasovanie: 048/47 208 01 alebo sekretar.bb@rcc.sk
Cena: 75 Eur (zahŕňa ubytovanie a stravu na osobu)

Pre veľmi slabo situovaných je možná čiastočná 3 nančná výpomoc. 
V prípade potreby napíšte e-mail na adresu: bublinecm@yahoo.it
V e-maile nezabudnite uviesť farnosť, z ktorej pochádzate.


