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Liturgický kalendár:

Utorok 2.8.
Sv. Euzébia Vercellského, biskupa 
Sv. Petra Juliána Eymard, kňaza

ľub. spom.

Štvrtok 4.8. Sv. Jána Márie Vianneya, kňaza spomienka

Piatok 5.8.
Výročie posviacky hlavnej mariánskej 
baziliky v Ríme

spomienka

Sobota 6.8. Premenenie Pána sviatok

Nedeľa 7.8. 19. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

5. výročie smrti 
biskupa Rudolfa Baláža
Pri spomienke na 5. výročie smrti Mons. 
Baláža sú v jeho rodisku Nevoľnom 
naplánované dve podujatia duchovného 
charakteru. V sobotu 6. augusta bude 
vo Farskom kostole premenenia Pána 
v Nevoľnom svätá omša o 9.00 hod. a po 
nej otvoria a požehnajú pamätnú izbu 
Mons. Baláža. 
V nedeľu 7. augusta 2016 o 10.00 hod. 

v miestnom farskom kostole bude sláviť svätú omšu za 
zosnulého Mons. Marián Chovanec, banskobystrický biskup.

Prvý piatok a sobota
V týždni je prvý piatok v mesiaci - prvopiatková pobožnosť bude 
v závere ranných svätých omší a večer na ukončenie adorácie.
V sobotu vás pozývame na fatimský program na Starých Horách.



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

Pozývame
Organový festival VIVAT VOX ORGANI
Aj tento rok sa budú môcť milovníci organovej hudby v meste pod 
Urpínom započúvať do veľkolepého zvuku banskobystrického 
katedrálneho organu. Od 3. augusta do 21. septembra 2016 sa 
totiž každú stredu v banskobystrickej katedrále sv. Františka 
Xaverského bude konať 4. ročník medzinárodného organového 
festivalu, na ktorom sa predstavia prestížni umelci z celého sveta. 
Medzinárodný organový festival sa aj tento rok bude konať pod 
záštitou banskobystrického biskupa Mariana Chovanca a primátora 
mesta Banská Bystrica Jána Noska. Na festivale sa predstavia umelci 
zo Slovenska, Nemecka, Rakúska, Francúzska, Talianska, ale aj z 
USA.
Už otvárací koncert bude veľmi zaujímavým a pútavým vstupom 
do nového ročníka medzinárodného organového festivalu. 
Organista Stanislav Šurin na svoj otvárací koncert pozval Helmuta 
Hauskellera, ktorý je vyhľadávaným interpretom starej hudby na 
hudobných nástrojoch, ktoré si sám vyrába.
Helmut Hauskeller sa narodil v Berlíne. Už vo svojich 14 rokoch bol 
natoľko inšpirovaný virtuózmi na panovej : aute Simiom Stanciom 
a Gheorghom Zam; rom, že sám začal hrať na panovej : aute. 
Absolvoval viacero majstrovských kurzov v hre na panovu : autu. 
Napriek tomu však väčšiu časť svojho talentu rozvíjal sám. Svojimi 
geniálnymi schopnosťami hry na panovu : autu si otvoril dvere 
do sveta a od roku 1989 je koncertným majstrom po celom svete. 
Účinkoval sólovo, so sprievodnými nástrojmi, ale aj s orchestrami. 



Vydáva RKC, Farnosť Basnká Bystrica - Katedrála, ako svoj týždenník pre vlastnú potrebu.                                  
Povolenie Biskupského úradu v Banskej Bystrici zo dňa 29.10.2010, č. 2545/1/2010.  Príspevok dobrovoľný.

Je interpretom na viacerých CD nosičoch a televíznych nahrávkach, 
najmä Nemeckej televízie. Účinkoval tiež v Anglicku, Švédsku, 
Fínsku, Taliansku, Švajčiarsku a USA. Teraz prichádza do Banskej 
Bystrice, aby s organistom Stanislavom Šurinom otvoril IV. ročník 
medzinárodného organového festivalu v Banskej Bystrici.

Pôsobivý program na svoj festivalový koncert pripravil aj katedrálny 
organista sv. Františka Xaverského David di Fiore, ktorého pôvod je 
síce taliansky, ale celý život prežil v USA. Na svoju rodnú krajinu 
však nezabúda. Svoj septembrový program venuje talianskym 
hudobným skladateľom v priebehu viacerých storočí. Svoj geniálny 
výkon predvedie v programe ITALIANS, VIRTUOSI, AND OTHER 
GEMS THROUGH THE CENTURIES.
Ďalšou zaujímavosťou bude koncert, na ktorom budú znieť 
improvizácie Martina Baka na jednotlivé zastavenia krížovej cesty. 
Dramatizáciu jednotlivých zastavení prednesie známy slovenský 
spevák a herec Kamil Mikulčík. Koncert bude tiež uvedením 
nového CD Martina Baka IMPROVISATION ON VIA CRUCIS, 
ktoré nahral v Dóme sv. Martina v Bratislave.
Je sa na čo tešiť. Všetkých srdečne pozývame!
Kompletný program vám prinášame na zadnej strane.

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.




