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Liturgický kalendár:
Pondelok 5.10. Sv. Faustyna Kowalska ľub. spom.

Utorok 6.10. Sv. Bruno, kňaz ľub. spom.

Streda 7.10. Ružencová Panna Mária spomienka

Piatok 9.10.
Sv. Dionýz, biskup a spoločníci, mučeníci 
Sv. Ján Leonardi, kňaz

ľub. spom.

Nedeľa 11.10. 28. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Poďakovanie diecézneho biskupa
Uvádzame poďakovania diecézneho biskupa Mariána Chovanca 
tak, ako prišli v oznamoch BÚ:
• Náš ordinaritát vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať všetkým, 

ktorí boli na svätej omši u kapucínov, ktorí sa zúčastnili pochodu 
alebo aj päťdňového sprievodného programu v celom meste; 
najväčšia vďaka patrí obetavým organizátorom. Nech im to náš 
Pán stonásobne odmení.

• Úprimne ďakujeme všetkým kňazom i laikom, ktorí pod 
vedením Mons. Jána Krajčíka, správcu banskobystrickej 
katedrály, v rámci ročných osláv 300-ho výročia jej posviacky, 
pripravili nasledujúce duchovno-kultúrne podujatia: „Vy ste 

živé kamene“ – duchovná príprava; súbor 11 prednášok; „Kto 

si, Pane“ – katechetická príprava; súbor 10 katechéz; „Vivat vox 

organi 2015“ – medzinárodný organový festival; 8 koncertov; 
„Nedeľná chvíľa kresťanskej poézie“ – duchovné zamyslenia; 
4 recitácie; „Svätá spoveď – sviatostný nástroj Božieho 

milosrdenstva“ – celodenná (Po – Pia). Ďakujeme tiež všetkým: 
kňazom, rehoľníkom, diakonom, seminaristom i laikom – ktorí 
osobne prišli a naplnili našu katedrálu dňa 24. septembra večer, 
keď vyvrcholili oslavy jej výročia.



Výzvy diecézneho biskupa
• Výzva k účasti na Diele kňazských povolaní: Na sviatok 

Obetovania Pána, 2. februára 2015, sme v našej diecéze obnovili 
Dielo kňazských povolaní. Cieľom diela je všestranné, vedomé 
a spoločné napomáhanie kňazským povolaniam. Takéto 
napomáhanie je v zhode s Pánovým odkazom: „Kde sú dvaja 
alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ 
(Mt 18, 20) a „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste 
Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!“ (Lk 10, 2). 
Začali sme nový akademický rok v našom kňazskom seminári a 
prežívame aj Rok zasväteného života. Preto je neustále potrebné 
spoločne prosiť o nové povolania k zasvätenému životu, aby bol 
dostatok tých, ktorí budú svedčiť o Božom milosrdenstve a budú 
jeho služobníkmi. Účasť na Diele kňazských povolaní máme 
modlitbou a obetou za kňazské povolania, duchovnou adopciou 
kňazov alebo seminaristov, ale aj materiálnou pomocou. Prosíme 
kňazov i veriacich, aby dbali o toto povedomie potrebnosti 
kňazských povolaní, ktoré sa rodia vytrvalou modlitbou 
k Pánovi žatvy.

• Znak pokoja: Počas spoločných slávení svätej omše občas ešte 
dochádza k zakázanému odovzdávaniu znaku pokoja (celebrant 
odišiel od oltára k veriacim v laviciach). Usmernenie Kongregácie 
pre boží kult a disciplínu sviatostí hovorí: Pokoj je ovocím 
Kristovho vykúpenia. Preto znak pokoja má svoje isté miesto 
pri slávení Eucharistie. Preto nemá byť prehnaný a spôsobovať 
zmätok. V okamihu odovzdania znaku pokoja treba de* nitívne 
upustiť od týchto nesprávnych zvykov:
- „spev za pokoj“, ten nejestvuje v rímskom obrade;
- veriaci opúšťajú svoje miesta, aby si dali znak pokoja;
- kňaz sa vzďaľuje od oltára, aby odovzdal znak pokoja 
niektorým veriacim; 
- pri znaku pokoja si gratulovať, blahoželať, či kondolovať.



Kongregácia napokon žiada, aby si veriaci – najmä biskupi a kňazi 
– prehĺbili duchovný rozmer obradu pokoja a vyhýbali sa jeho 
neprimeraným prejavom pri slávení.

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.

Spievané vešpery
Dnes vás po večernej svätej omši pozývame na spievané Vešpery.

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré 
bude vo štvrtok po večernej svätej omši. 
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Život vo farnosti
Duchovný život farnosti
Sviatosťou krstu sa 27. septembra 2015 do Rodiny Božích detí 
začlenila Mária Zeumerová.
Sviatosť manželstva si 3. októbra 2015 vyslúžili Michal Vavrek a 
Zuzana Kmeťová, Miroslav Kapusta a Zuzana Vrbjarová.

Obetovali ste
V uplynulom období prispeli 
na potreby farnosti: z krstu Márie Zeumerovej 50 Eur, 
na kvety: novomanželia Bohunčákovci 70 Eur. 
na kostol: bohuznámy 20 Eur; na slávnosť: bohuznáma 30 Eur. 
Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať!

Pozývame
Rekolekcie kňazov dekanátu
Vo štvrtok 8. októbra sa budú konať rekolekcie kňazov dekanátu 
Banská Bystrica - Katedrála. 
Svätá omša bude o 9.00 hod. v kostole sv. Michala Archanjela na 
Fončorde. 
Spovedná služba bude z dôvovdu rekolekcie až popoludní.

Svätá omša
Vo štvrtok 8. októbra našu Katedrálu navštívi česká skupina 
z Kanady. O 14.00 hod. budú mať svätú omšu. 

Preto vo štvrtok adorácia nebude!


