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Liturgický kalendár:
Pondelok

6.6.

Sv. Norberta, biskupa

ľub. spom.

Štvrtok

9.6.

Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi

ľub. spom.

Sobota

11.6.

Sv. Barnabáša, apoštola

spomienka

Nedeľa

12.6.

11. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Sväté omše v sobotu 11. júna
V sobotu 11. júna 2016 bude v Katedrále viac svätých omší ako
obyčajne. Ranná o 7.00 hod. Svätá omša o 8.30 bude otvorením
programu Slovenského misijného hnutia. Celebrovať ju bude
celoslovenský riaditeľ Pápežských misijných diel Viktor Jakubov.
Program bude pokračovať v Dome Slovenského misijného hnutia
bna Skuteckého ulici. O 10.00 hod. bude v Katedrále diakonské
svätenie, na ktoré vás pozývame. Otec biskup Marián Chovanec
udelí diakonát 3 kandidátom. Medzi svätencami bude aj Juraj
Ondruš, ktorého si pamätáte ako katedrálneho miništranta.
Po krste a 3 sobášoch bude večerná svätá omša o 18.00 hod.

Katechéza v Roku milosrdenstva
V nedeľu 12. júna 2016 vás pozývame na 7. katechézu v Roku
milosrdenstva, ktorú o 9.00 hod. na tému: Poďte, požehnaní môjho
Otca prednesie P. Peter Slobodník, CSsR z Radvane a následne o 9.30
hod. bude celebrovať svätú omšu.

Prihlasovanie na birmovku
Pozývame chlapcov a dievčatá našej farnosti, ktorí sa chcú pripraviť
na prijatie sviatosti birmovania aby si vyzdvihli prihlášku na farskom
úrade. Prihlásiť sa môžete do koca školského roka.

Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude tento týždeň vo
štvrtok, po večernej sv. omši.

Život vo farnosti
Sviatostný život
Do Rodiny božích detí sa 4. júna 2016 sviatosťou krstu začlenili:
Jakub Nepšinský a Maxim Vanya.
Manželstvo si 4. júna 2016 vyslúžili:
Filip Kubáň a Dominika Trangošová, Branislav Kubka a Patrícia
Piliarová, Tomáš Kaluža a Ľubica Olšiaková.

Obetovali ste
V uplynulom období ste obetovali:
na kostol - Ruža Márie Lukačovičovej 50 eur, z krstu Jakuba
Nepšinského 20 eur, z krstu Maxima Vanya 10 eur.
na kvety - novomanželia Kubáňovci 70 eur, novomanželia Kubkovci
70 eur, novomanželia Kalužovci 70 eur.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!!!

Pozývame
NOC KOSTOLOV
Aj tento rok sa v Banskej Bystrici uskutoční NOC KOSTOLOV.
Mottom tohto ročníka je citát z biblickej knihy Zjavenia apoštola
Jána: „Jeho brány sa cez deň nezavrú a NOC tam nebude.“
Brány troch banskobystrických kostolov sa pre návštevníkov otvoria
10. júna 2016 od 19.00.

Úlohou projektu je byť pozvaním pre všetkých ľudí dobrej vôle
k spoločnému stretnutiu a k objavovaniu krásy kresťanských
výtvarných a architektonických pokladov, ale tiež podeliť sa o svoju
vieru, o svoj život, a svoje osobné obdarovanie a zručnosti. V našom
meste bude NOC KOSTOLOV tiež znamením živej spolupráce
kresťanských cirkví (ekumenizmus), ktorá hojí rany z minulých
storočí.
Program Noci kostolov sme aj tento rok zostavili tak, aby sa
návštevníci mohli zúčastniť hlavného programu vo všetkých troch
chrámoch v centre meste, ktoré sa tento rok do akcie zapojili.

Plánovaná farská púť v Roku milosrdenstva
Vo Svätom roku milosrdenstva plánujeme urobiť dvojdňovú púť
našej katedrálnej farnosti do Sanktuária Božieho milosrdenstva
v Krakove, doplnenú o ďalšie vzácne miesta (v Krakove Sanktuárium
Jána Pavla II. s kópiou Turínskeho plátna, katedrálu sv. Stanislava
na Waweli. Wadowice - rodisko sv. Jána Pavla II., múzeum v dome,
kde sa narodil a farský kostol. Osvienčim - bývalý koncentračný
tábor).
Púť by sa konala v dňoch 16. - 17. septembra 2016. Oznamujeme
to teraz kvôli tomu, aby ste si - podľa záujmu - vedeli už dopredu
plánovať čas.
Predpokladaná cena na osobu je 70 eur. V nej je zahrnutá doprava
klimatizovaným autobusom, ubytovanie s večerou a raňajkami vo
Wadowiciach v kláštore pátrov karmelitánov, vstup do Múzea sv.
Jána Pavla II. a v Oswienčime.
Prihlasovať sa môžete v sakristii alebo na farskom úrade. Pri
prihlásení je potebné uhradiť zálohu 50 eur.

Víkend Božieho milosrdenstva
Komunita benediktínov v Sampore pozýva na Víkend Božieho
milosrdenstva. V sobotu od 14.45 do 18.15 budú 3 stretnutia
s opátom Szymonom Hizickym, OSB a v nedeľu od 9.15 do 10.15 so
sestrou Benediktínou Fečovou na témy milosrdenstva v tradícii a
praxi.

EVANJELICKÝ KOSTOL Lazovná ulica

Začiatok hlavného programu: 19:00

Hlavný program venovaný 210. výročiu narodenia Karola Kuzmányho

19:00 ZBOROVÝ SPEVOKOL VILIAMA FIGUŠA BYSTRÉHO, KAROL KUZMÁNY – prednáška prof. Pavla
Martuliaka, KUZMÁNY – v podaní mládežníckej kapely CROSSROADS

Program pokračuje:
20:00 Zmiešaný spevácky zbor VOKÁL Z Českého Přerova, 21:00 CROSSROADS – koncert
domácej mládežníckej kapely

KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE Námestie Štefana Moysesa
Začiatok hlavného programu: 20:00
20:00 KONCERT VOKÁLNEHO ZOSKUPENIA ARS VOCALIS A ORGANOVÝ KONCERT JÁNA HEGEDUŠA
Sprievodný program:
19:00 Historický výklad so zameraním na archeologický výskum podzemia kostola,
21:00 Odborný výklad so zameraním na pamiatky kostola, 22:00 Nočná prehliadka kostola
KATEDRÁLA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO Námestie SNP
Začiatok hlavného programu: 21:00
21.00 TAJOMSTVO SVETLA
pásmo duchovnej, organovej hudby a spevu
účinkujú: spevácky zbor XAVERIUS , David di Fiore, Tibor Vajda, Matúš Kucbel

Programu predchádza:
19.00 Prehliadka katedrálneho kostola s odborným výkladom
20.00 Prehliadka katedrálnej krypty s výkladom
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