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Liturgický kalendár:

Pondelok 25.7. Sv. Jakuba, apoštola sviatok

Utorok 26.7. Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie spomienka

Streda 27.7. Sv. Gorazda a spoločníkov spomienka

Piatok 29.7. Sv. Marty spomienka

Sobota 30.7.

Sv. Petra Chryzológa, 
                                  biskupa a učiteľa Cirkvi 
Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, 
                                  panny a mučenice

ľub. spom.

Nedeľa 31.7. 18. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

5. výročie smrti 
biskupa Rudolfa Baláža
V stredu 27. júla si pripomenieme 
5. výročie smrti banskobystrického 
diecézneho biskupa Mons. Rudolfa 
Baláža. Pamätajme naňho osobitne 
v tento deň vo svojich modlitbách 
a využime aj Bránu milosrdenstva, 
aby sme mu mohli vyprosiť Božie 
milosrdenstvo, ak ho ešte potrebuje.

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



Život farnosti
Sviatostný život
Sviatosť manželstva si vyslúžili: 
23. júla 2016 - Pavol Murín a Ivona Kulichová.

Obetovali ste
V uplynulom období ste obetovali:
na kostol - bohuznáma 5 eur.
na kvety - novomanželia Murínovci 70 eur.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!!!

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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streda, 3. august 2016, 19.30

HELMUT HAUSKELLER 
panova flauta/ Nemecko

STANISLAV ŠURIN 

organ / Slovensko

streda, 10. august 2016, 19.30

KLAUS KUCHLING / Rakúsko
V spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom v Bratislave

streda, 17. august 2016, 19.30

GERARD GUILLEMOT / Francúzsko

streda, 24. august 2016, 19.30

CHRISTIAN TARABBIA / Taliansko

streda 14. september 2016, 19.30

MARTIN BAKO  / SLOVENSKO

KAMIL MIKULČÍK   - recitácia
Koncert s uvedením nového CD Martina 

Baka IMPROVISATION ON VIA CRUCIS

streda, 31. august 2016, 19.30

DANIELE FERRETTI  / Taliansko

streda, 7. september 2016, 19.30

DAVID DI FIORE / USA - Slovensko

Viac informácií na www.tribusmusicae.sk.

VIVAT VOX ORGANI 2016 

streda 21. septembra 2016, 19.30

MAREK DIETRICH / SLOVENSKO

 REGIONÁLNE NOVINY


