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Liturgický kalendár:

Pondelok 7.9.
Sv. Marka Križina, Melichara 
Grodzieckého a Štefana Pongrácza, 
kňazov a mučeníkov

spomienka

Utorok 8.9. Narodenie prebl. Panny Márie sviatok

Streda 9.9. Sv. Petra Clavera, kňaza ľub. spom.

Sobota 12.9. Najsvätejšieho mena Panny Márie ľub. spom.

Nedeľa 13.9. 24. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Vešpery
Pozývame vás na spievané vešpery. V tejto liturgickej modlitbe 
budeme pokračovať po večernej svätej omši od budúcej nedele 
13.9. a potom vždy prvú nedeľu v mesiaci.
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
Sviatosť manželstva si 29. augusta 2015 vyslúžili Pavol Kyman a 
Anna Mervartová, Lukáš Kuna a Alexandra Turzová.
Obetovali ste
V uplynulom období prispeli 
na kvety: novomanželia Kymanovci 70 Eur; 
na kostol: novomanželia Kymanovci 30 Eur, bohuznáma 5 Eur, 
Miloš Podmanický 20 Eur. 
Verejná zbierka na Kaplnku sv. Jána Nepomuckého: v Katedrále ste 
obetovali 250 Eur a vklady na účet boli: Ing. A. Čabáková 5.000 Eur, 
O. Nemčok 100 Eur a S. Mičíková 10 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 kultúrnymi podujatiami, 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.

— Nedeľná chvíľa 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.
Najbližšie sa nám predstavia:
9.9.2015 - František Beer (Slovensko) - v evanjelickom kostole na Lazovnej
16.9.2015 - Marek Štrbák (Slovensko) pozor, zmena! v KATEDRÁLE!!! 
Pred koncertom si budeme môcť vypočuť krátky historický náčrt o našej 
Katedrále z úst historičky, Dr. Marty Mácelovej.
23.9.2015 - David di Fiore (USA) - v Katedrále

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 môžete v predĺženom termíne - do 10.9.2015!!! 
  na adrese: Rímskokatolícky farský úrad
          Námestie SNP 27
          974 01 Banská Bystrica
      alebo mailom: krajcik64@gmail.com 

Pochod za život
Pozývame vás 20. septembra (nedeľa) do Bratislavy, kde sa nielen 
katolíci a nielen veriaci rôznych vierovyznaní spoja v aktivite Pochod 
za život. 
Z Banskej Bystrice pôjdu autobusy, na ktoré sa treba prihlásiť 
do 13.9.2015. Cena by nemala byť vyššia ako bežné cestovné 
do Bratislavy a späť. Predpokladaný odchod je v nedeľu 20.9.2015 
o 6.00 hod. spred Farského kostola. Presné informácie budú podané 
prihláseným účastníkom po 15.9.2015. 
Zapisovať sa môžete v sakristii alebo na fare.
PROGRAM:
10:00 -12:00 Pro-life bohoslužby:
Bratislavská arcidiecéza, Katedrála sv. Martina (10.30)
Nitrianska diecéza, Kostol Najsvätej Trojice (10.30)
Trnavská arcidiecéza, Kostol Povýšenia kríža, Daliborovo nám. 1 (10.30)
Žilinská diecéza, Kostol na Kalvárii (11.00)
Banskobystrická diecéza, Kapucínsky kostol (11.00)
Košická arcidiecéza, Blumentálny kostol (10.30)
Spišská diecéza, Kostol sv. Rodiny (10.30)
Rožňavská diecéza, Františkánsky kostol (10.30; 9.00 – maďarská)
Prešovské arcibiskupstvo, Jezuitský kostol (11.00)
Košická eparchia, Kostol sv. Ladislava (11.00)
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Bratislavská eparchia, Katedrála Povýšenia sv. Kríža (10.30)
Saleziánska rodina, Kostol na Mamateyovej ulici (10.30)
Vojenský ordinariát, Katedrála sv. Šebastiána (10.30)
11:00 – 16:00 Detský program: Skautské mestečko, atrakcie pre deti 
(Hlavné námestie)
12:30 – 14:30 Hudobný program a príhovory Čírová Mária, Peter Bažík 
a kapely súťažiace o hymnu NPzŽ (Námestie SNP)
od 14:30 NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT oslavný a radostný pochod 
centrom Bratislavy (2,6 km)
od 16:30 Záverečná bodka

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 / nančná výpomoc. 
V prípade potreby napíšte e-mail na adresu: bublinecm@yahoo.it
V e-maile nezabudnite uviesť farnosť, z ktorej pochádzate.


