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Liturgický kalendár:
Streda

20.7.

Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka

ľub. spom.

Štvrtok

21.7.

Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa
Cirkvi

ľub. spom.

Piatok

22.7.

Sv. Márie Magdalény

spomienka

Sobota

23.7.

Sv. Brigity, rehoľníčky,
spolupatrónky Európy

sviatok

Nedeľa

24.7.

17. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Modlitby za Európu zo Srdca Európy
Počas polročného predsedníctva Slovenska v Rade EÚ vznikla
pekná iniciatíva modliť sa každý týždeň za inú krajinu európskeho
spoločenstva. V nedeľných svätých omšiach bude do prosieb
pridávaná 1 modlitba - ako prejav spoluzodpovednosti nielen za
našu krajinu, ale aj za Európu, v ktorej sme geograficky srdcom.

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

Život farnosti
Sviatostný život
Sviatosťou krstu sa do Rodiny božích detí začlenili:
25. júna 2016 - Matúš Drugda, Samuel Veky,
26. júna 2016 - Laura Pavelková,
16. júla 2016 - Jakub Jekkel, Michal Kamas, Marco Čurilla.

Sviatosť manželstva si vyslúžili:
25. júna 2016 - Radoslav Skurčák a Zuzana Salayová,
Peter Medveď a Bronislava Hajková,
2. júla 2016 - Michael James Hogan a Petra Strculová,
14. júla 2016 - Štefan Kvaček a Jana Šípková,
16. júla 2016 - Igor Krajčí a Liliana Masičová.

Obetovali ste
V uplynulom období ste obetovali:
na kostol - bohuznáma 10 eur, bohuznámy 20 eur, bohuznáma
rodina 5 eur, bohuznámy 10 eur, bohuznámy 20 eur, z krstu Samuela
Vekyho 10 eur, z krstu Marka Čurillu 50 eur, z krstu Michala Kamasa
20 eur, novnomanželia Kvačekovci 30 eur.
na kvety - novomanželia Skurčákovci 70 eur, novomanželia
Medveďovci 70 eur, novomanželia Krajčíovci 70 eur.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!!!

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Na Kaplnku ste obetovali do pokladničiek v mesiaci máj 193 eur a
v mesiaci jún 265 eur.
Medzitým sme podnikli nasledujúce kroky:
Podarilo sa nám zvolať pracovné stretnutie so zástupcami Železníc
SR a Mestských lesov Banská Bystrica s.r.o., ktoré sa konalo pri
Kaplnke dňa 20. júna 2016.
Zo stretnutia pre nás vyplynuli nasledovné povinnosti, ktoré sme
začali postupne realizovať:
1.) Za vlastníka NKP je potrebné podať žiadosť na ŽSR o vyjadrenie
k stavbe v ochrannom pásme dráhy.
2.) Bezpečnostné opatrenia s kvalifikáciou nad rámec bežných
požiadaviek.
3.) Prístup vozidla treba pravidelne koordinovať s výpravcom.
4.) Jedná sa o exponované miesto s blízkosťou trakčného vedenia.
Prípadnú potrebu dočasného vypnutia riešiť so ŽSR.

5.) Miesto realizácie je staveniskom, preto bude potrebné ho oplotiť.
6.) Za vlastníka bude potrebné podať žiadosť na Mestské lesy,
popísať zámer a priložiť dokumentačnú snímku. Mestské Lesy sú
nájomníkom priľahlého pozemku, ktorého vlastníkom je Mesto
Banská Bystrica. Konečné vyjadrenie dá potom vlastník priľahlého
pozemku - Mesto Banská Bystrica.
7.) Mestské lesy odporúčajú do budúcnosti, že by bolo dobré spraviť
vyňatie - odkúpenie od lesov, alebo zámenu za iný pozemok tej časti
lesa za kaplnkou, kde by mohli byť stromy ohrozujúce bezpečnosť
stavby.
8.) Návrh realizačnej štúdie je vhodné poslať v dvoch alternatívach:
- 1. alternatíva - minimalistický návrh
- 2. alternatíva - rozšíriť záber schodiska
9.) Kamerový systém - jeho prípadná inštalácia je otázkou na Mesto
Banská Bystrica.
Všetky tieto kroky sú pre nás nevyhnutné, sťažujú a hlavne
predlžujú a predražujú termín opráv. Preto sme sa dohodli, že aj
keď budeme opravy robiť po etapách (podľa financií), dobre bude
mať už vybavené so ŽSR všetky alternatívy a povolenia.

Pozývame
Svätojakubské hody – Banskobystrická Compostela
Významné 500. výročie kostola vo sv. Jakube je ponuka, aby doň
v tieto významné dni zavítalo čo najviac pútnikov.
Ústredné svätojakubské oslavy vyvrcholia v nedeľu 24. júla 2016.
V tento deň sa uskutoční púť k sv. Jakubovi, ktorá v túto štvrtú
júlovú nedeľu začne o 9.15 požehnaním pútnikov na Nám. SNP
pred Katedrálou sv. Františka Xaverského. Pútnici budú odtiaľto
putovať do sv. Jakuba tak, ako putujú pútnici z celého sveta na

najznámejšej púti k sv. Jakubovi do Španielskej Compostely. Sv.
Jakub je totiž patrónom pútnikov, preto sa po celom svete organizujú
púte do chrámov a kaplniek, ktoré sú mu zasvätené. Aj názov tohto
podujatia je Svätojakubské hody – Banskobystrická Compostela,
lebo aj Banská Bystrica má svoju Compostelu v Jakube.
Po príchode do Jakuba sa pútnici pripoja k ostatným účastníkom
oslavy a tá bude pokračovať o 11.00 slávnostnou liturgiou, ktorú
bude celebrovať farár u sv. Jakuba, dp. Tomáš Kuník. Po sv. omši
je pre všetkých pripravené pohostenie a o 13.00 v kostole zaznie
slávnostný koncert. Na organe sa predstaví Matúš Kucbel, na hoboji
a anglickom rohu Tibor Vajda.
Oslavy budú pokračovať aj v pondelok 25. júla 2016, v titulárny deň
slávnosti sv. Jakuba. O 17.45 bude slávnostnú sv. omšu celebrovať
dp. Daniel Bédi, bývalý farár u sv. Jakuba. Po nej bude pán farár Bédi
viesť moderovanú prehliadku kostola s množstvom zaujímavostí.

Motoristi, pozor!!!
Isto uznáte, že ochrany na cestách nikdy nie je dosť! Blíži sa sviatok
sv. Krištofa, patróna motoristov. Pri tejto príležitosti Farský úrad
Uľanka, Farský úrad B.Bystrica – Podlavice v spolupráci s Kolibou
U sv. Krištofa Uľanka pozývajú na 13. ročník posviacky motorových
vozidiel a iných dopravných prostriedkov. Požehnanie sa uskutoční
v nedeľu 24. 7. 2016 o 15.00 hod. na parkovisku pri Kolibe.

Škola osobnej formácie
Diecézne centrum mládeže Maják v Španej Doline otvára nový
ročník Školy osobnej formácie. Je to ročný kurz zložený z ôsmich
víkendových stretnutí. Určený je pre mladých vo veku od 16 do
30 rokov. Na absolvovanie tohto kurzu je potrebná túžba ešte
viac objavovať Krista a žiť s Ním, spoznávať seba samého, zažiť
spoločenstvo – jednoducho „Pohnúť seba“ – tým správnym smerom.
Prihlášky je potrebné poslať do 31. augusta 2016.
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