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Liturgický kalendár:

Streda 13.1. Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi ľub. spo-
mienka

Nedeľa 17.1. 2. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Svätá Terézia od Dieťaťa 
Ježiša a Svätej Tváre túžila 
čas v nebi naplniť robením 
dobra na zemi. Relikvie 
tejto svätej karmelitánky 
obleteli už skoro celý svet 
a naša krajina, v ktorej sa 
svätá Terezka teší veľkej 
úcte, má tu česť byť jej 
hostiteľom od 10. do 24. 
januára 2016. 

V našej Katedrále bude v utorok 12. januára 2016 popoludní 
s nasledovným programom: 12.30 - privítanie relikvií; 14:00 
Spoznajme sv. Terezku (P. Dušan Hricko, OCD); 15:00 Korunka 
k Božiemu milosrdenstvu s myšlienkami sv. Terezky (KGŠM); 16:00 
Uctime si sv. Terezku (UPC Š. Moysesa); 18:00 sv. omša a rozlúčka 
s relikviami (Mons. Marián Chovanec, diecézny biskup) - vysielané 
Rádiom LUMEN. 
Medzi jednotlivými časťami programu bude príležitosť na osobné 
stíšenie a modlitbu. 

Prijmime tento čas ako príležitosť pre obnovu a upevnenie viery 
v Trojjediného milujúceho Boha, ktorý v tejto svätici vzbudil 
hrdinské túžby a zároveň jej zjavil Malú cestu duchovného detstva 
a dokonalej odovzdanosti. Poďme spolu s ňou objaviť, že naším 
,,povolaním je láska“.



Končí vianočné obdobie
Nedeľou Krstu Krista Pána končí Vianočné obdobie a začína Obdobie 
„CeZ ROK“.

Spovedanie v utorok
V utorok dopoludnia spovedná služba v Katedrále nebude, nakoľko 
bude v súvise s relikviami sv. Terezky zintenzívnená na Starých 
Horách. Popoludní zas bude intenzívnejšia v Katedrále.

Celodiecézne rekolekcie
Vo štvrtok 14. januára 2016 budeme mať celodicézne rekolekcie 
v Kňazskom seminári v Badíne. 
Preto v Katedrále sv. omša o 8.30 hod. nebude, ani dopoludňajšia 
spovedná služba.

Svätá omša do Slovenského rozhlasu
Budúcu nedeľu 17. januára 2016 bude z Katedrály vysielaná 
svätá omša Slovenským rozhlasom o 9.00 hod. 
Prosíme, dajte si pozor, aby ste prišli načas, lebo inak svätá omša 
nebude platná tomu, kto príde neskôr a nevyužije možnosť ísť do 
„slovenského kostola“ na 9.45 hod. Každý katolík od 7. roku života, 
ak nemá vážne prekážky, má povinnosť byť v nedele a prikázané 
sviatky na celej svätej omši.
Tí, ktorí prídete neskoro a idete na sväté prijímanie, myslím - že si 
to mnohí neuvedomujú - je hriech svätokrádeže a teda ťažký hriech! 
Preto to pripomíname pre vaše dobro.

KATECHÉZY v Roku milosrdenstva - ZMENA ČASU!!!
Na žiadosť viacerých z vás budú bývať katechézy vo Svätom roku 
milosrdenstva v zmenenom čase a to v nedele po prvej svätej omši 
o 9.00 hod. Najbližšie sa takto po novom stretneme už 24. januára 
2016.

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



Život vo farnosti
Duchovný život

Do Domu Nebeského Otca sme 5. januára 2016 vyprevadili Irenu 
Sásikovú (92 r.).

Obetovali ste
Na kostol: bohuznáma 20 eur; rodina Homolová 20 eur.
Úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše štedré dary! 

Pozývame
Pozvánka na stretnutie
Združenie kresťanských seniorov pozýva svojich členov na 
stretnutie pri vianočnom stromčeku v nedeľu 10. januára 2016 
o 14.30 hod. v Diecéznom centre Jána Pavla II. s programom: 
duchovné slovo, vianočné piesne a agapé.

Pozvánka na koncert
Farnosť Fončorda pozýva na novoročný koncert, ktorý sa uskutoční 
14. januára 2016 o 17.15 hod. 
V kostole sv. Michala sa predstaví spevácky zbor MLADOSŤ pri 
Pedagogickej akulte UMB.
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SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA

13. december 2015, nedeľa o 9.30 
Otvorenie Brány milosrdebnstva
Mons. Marián Chovanec, diecézny biskup

20.12.2015 (nedeľa), 9.30 sv. omša s katechézou     

Rozpomeň sa, Pane, na svoje
milosrdenstvo... (Ž 25, 6)
Božie milosrdenstvo – Otcove odpustky (22, 25)

Mons. Ján Krajčík, dekan-farár 

24.01.2016 (nedeľa), 9.00 katechéza     

Jeho milosrdenstvo je večné (Ž 136)
Boh je trpezlivý a milosrdný (6-7)

Mons. Ján Krajčík, dekan-farár 

21.02.2016 (nedeľa), 9.00 katechéza   

...aby sme dosiahli milosrdenstvo
 (Hebr 4, 16)

Sláviť a zakúšať Božie milosrdenstvo (17-18)

P. František Honíšek, CM, rektor sv.Alžbety 

13.03.2016 (nedeľa), 9.00 katechéza

Milosrdenstvo chcem a nie obetu
(Mt 9, 13)

Obrátenie – spravodlivosť – milosrdenstvo (19-20)

$ Lic. Ján Viglaš, rektor Kňazského seminára 

24.04.2016 (nedeľa), 9.00 katechéza

Otče, odpusť im, lebo nevedia, 
čo robia (Lk 23, 34)
Kristov kríž – uistenie o láske (21)

P. Jozef Mihok, CSsR, kaplán BB-Radvaň 

22.05.2016 (nedeľa), 9.00 katechéza

Otče, zhrešil som proti nebu 
i voči tebe (Lk 15, 18)
Ježiš zjavil Božiu lásku (8-9)

Mgr. Peter Jandura, špirituál Kňaz. seminára

12.06.2016 (nedeľa), 9.00 katechéza

Poďte, požehnaní môjho Otca (Mt 25, 34)

Skutky milosrdnej lásky (15-16)

P. Peter Slobodník, CSsR, spr.farn. BB-Radvaň

18.09.2016 (nedeľa), 9.00 katechéza

Blahoslavení milosrdní, lebo oni 
dosiahnu milosrdenstvo (Mt 5, 7)
Milosrdenstvo – nosný pilier Cirkvi (10-12)

$ Lic. Martin Ďuračka, duch. správca UPC 

9.10.2016 (nedeľa), 9.00 katechéza

Hľa, tvoja matka (Jn 19, 27)
Mária, Matka milosrdenstva (24)

Mgr. Peter Staroštík, farár BB-Fončorda

6.11.2016 (nedeľa), 9.00 katechéza

Buďte milosrdní, ako je milosrdný 
váš Otec! (Lk 6, 36)
Milosrdní ako Otec (13-14)

Mons. Ján Krajčík, dekan-farár 

8.12.2015 - 20.11.2016

v Katedrále 
sv. Františka Xaverského 

v Banskej Bystrici

Katechézy: 

20. november 2016    Zatvorenie Brány milosrdebnstva
                  o 9.00 hod.              Ukončenie Svätého roku milosrdenstva


