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Liturgický kalendár:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok

14.9. Povýšenie svätého kríža

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE,
PATRÓNKY SLOVENSKA
Sv. Kornélia, pápeža,
16.9.
a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov
Sv. Róberta Bellarmína, biskupa
17.9.
a učiteľa Cirkvi
15.9.

Sobota

19.9. Sv. Januára, biskupa a mučeníka

Nedeľa

20.9. 25. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

sviatok
slávnosť

spomienka
ľub. spomienka
ľub. spomienka

Slávnosť Sedembolestnej P. Márie
V utorok - deň slávnosti Sedembolestnej Panny Márie - budú
v Katedrále sväté omše ako v nedeľu, t.j. o 8.00, 9.30 a 18.00 hod.

Jesenné kántrové dni
V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je jeden
deň. Ich obsahom je poďakovanie Pánu Bohu za úrodu. U nás to
bude v sobotu.

Výročie biskupskej vysviacky
V piatok 18. septembra si pripomenieme 16. výročie biskupskej
vysviacky nášho diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca.
Pamätajme naňho v tento deň vo svojich modlitbách.

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 5. septembra 2015 vyslúžili Karol Kurtulík a
Zuzana Pavelková, Michal Čermák a Kristína Bobulová.

Obetovali ste
V uplynulom období prispeli
na kvety: novomanželia Kurtiulíkovci 70 Eur, novomanželia
Čermákovci 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 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
ThDr. 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. s autormi:
Elenou Cmarkovou, 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 koná 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:
16.9.2015 - Marek Štrbák (Slovensko) pozor, zmena!!! koncert
bude 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

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
večera 13.9.2015.
Cena je cca 15 Eur, platí sa v autobuse.
Odchod je v nedeľu 20.9.2015 o 6.30 hod. spred Farského kostola.
Zapisovať sa môžete v sakristii alebo na fare.
PROGRAM:
10:00 -12:00 Pro-life bohoslužby:
Banskobystrická diecéza, Kapucínsky kostol (11.00)
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 finančná výpomoc.
V prípade potreby napíšte e-mail na adresu: bublinecm@yahoo.it
V e-maile nezabudnite uviesť farnosť, z ktorej pochádzate.

Vydáva RKC, Farnosť Basnká Bystrica - Katedrála, ako svoj týždenník pre vlastnú potrebu.
Povolenie Biskupského úradu v Banskej Bystrici zo dňa 29.10.2010, č. 2545/1/2010. Príspevok dobrovoľný.

