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Liturgický kalendár:
Streda 14.10. Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka ľub. spom.

Štvrtok 15.10. Sv. Terézie z Avily, panny a učiteľky Cirkvi spomienka

Piatok 16.10.
Sv. Margity Márie Alacoque, panny; 
Sv. Hedvigy, panny

ľub. spo-

mienka

Sobota 17.10. Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučen. spomienka

Nedeľa 18.10. 29. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

POZOR!!!  ZMENA ČASU!!!  

V nedeľu 18.9.2015 bude o 9.00 hod. vysielaná 
svätá omša do Slovenského rozhlasu. 

Preto svätá omša o 9.30 nebude!

Oznam Biskupstva - Obnova a reštaurovanie fasády Katedrály 
sv. Františka Xaverského - informácia.
V roku 2013, 2014 a 2015 Biskupstvo Banská Bystrica požiadalo z 
grantovej schémy MK SR – Obnovme si svoj dom, dotáciu na obnovu 
a reštaurovanie exteriéru Katedrály sv. Františka Xaverského.
Práce na exteriéry začali v auguste 2014 nariadeným reštaurátorským 
prieskumom, sanáciou havarijného stavu fasády dolnej veže, 
výmenou poškodených klampiarskych prvkov a výmenou drevených 
konštrukcií otvorov dolnej veže.
V tomto roku z dotácie MK plánujeme v mesiacoch október a 
november urobiť celkovú obnovu fasády dolnej veže.
Podľa úspešnosti pri schvaľovaní dotácie z MK SR plánuje Biskupstvo 
pokračovať budúci rok 2016 v celkovej obnove fasády hornej veže a 



v postupných etapách podľa získaných prostriedkov obnoviť 
priečelie a fasádu steny od Kapitulskej ulice.
Termíny konaných prác sú ovplyvnené ukončením procesu 
pridelenia dotácie, povinnosťou výberového konania dodávateľa 
alebo prieskumom trhu a v neposlednom rade harmonogramom 
aktivít mesta Banská Bystrica, ktoré plánovaným prácam udeľuje 
zaväzujúce - súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko.
Ospravedlňujeme sa za obmedzenia, ktoré týmito prácami vznikli 
všetkým, ktorí prichádzajú do Katedrály sv. Františka Xaverského a 
prosíme všetkých veriacich počas prác na obnove exteriéru Katedrály 
sv. Františka Xaverského o pochopenie, trpezlivosť a rešpektovanie 
bezpečnostných opatrení.
S úctou  Mgr. Martin Dado, riaditeľ

Poďakovanie
V posledných dňoch ste sa mohli stretnúť v Katedrále s cvičením organistu. 
Tešíme sa, že David Di Fiore je ochotný pomôcť nám s vedením zboru 
aj s organovaním pri sv. omšiach. Naše nápevy si však musí nacvičiť. 
Hrá preto zvlášť po večernej sv. omši ale, keď sa to nedá, tak aj cez deň. 
Prosíme Vás počúvajte tieto nácviky ako meditatívnu hudbu. Ak budeme 

vopred vedieť čas nácviku - oznámime to pri sv. omši.

Zbierka na misie
Budúcu nedeľu je Misijná nedeľa a v súvise s ňou celoslovenská 
zbierka na misie. Všetkým darcom už dopredu vyslovujeme 
úprimné Pán Boh zaplať.

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.

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 10. októbra 2015 vyslúžili Roman Očenáš a 
Lucia Samotná.
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Pozývame
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:

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.


