KATEDRÁLNY INFOLIST
5. 6. – 4. 6. 2017

farský týždenník, číslo 22/2017, ročník XI.

Liturgický kalendár:
Pondelok

5.6.

Utorok

6.6.

Štvrtok

8.6.

Piatok

9.6.

Nedeľa

4.6.

Svätodušný pondelok
Sv. Norberta, biskupa
NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA,
NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA
Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi
NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

ľub. spom.
sviatok
ľub. spom.
slávnosť

POZOR!!! ZMENA ČASU!!!
10. a 17. júna budú zrušené sväté omše o 8.30 hod.
z dôvodu diakonskej a kňazskej vysviacky.
Zrušenie svätých omší v soboty o 8.30 hod.
Od 1. júla 2017 budú sväté omše v Katedrále v soboty o 8.30 hod.zrušené
až do odvolania. Je na to viacero dôvodov:
1.) majú najnižšiu účasť;
2.) nemám stáleho kaplána a keď mám v sobotu 2-3 sobáše a sú aj
so sv. omšou, neviem nájsť výpomoc;
3.) prichádzajú dovolenky a aj kňazi, ktorí mi vypomáhajú, ale zároveň
slúžia v školstve, si tiež potrebujú oddýchnuť a tak by bolo náročné
zohnať zastúpenie.
4.) ráno sú v centre mesta viaceré sväté omše, z ktorých je možné si
vybrať (kostol sv. Alžbety o 6.00, Kostol sv. Kríža 6.30 a Katedrála 7.00
hod.).
Zo srdca Vás prosím o pochopenie a toto menšie obmedzenie
príjmite prosím ako obetu za nové kňazské povolania, o ktoré sa
modlíme. Kňazských povolaní je stále menej a my veriaci radi
využívame služby kňazov. Modlite sa, prosím Vás, aby Pán vzbudil

kňazské povolanie aj vo Vašej rodine. Tak budeme mať nádej, že nám
služby kňazov chýbať nebudú.
Slávnosť TURÍC
V nedeľu, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže každý, kto sa zúčastní
na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Veni, Creator získať úplné
odpustky za zvyčajných podmienok (byť v milosti posvävujúcej, prijať sväté
prijímanie, vzbudiť si odpor k hriechu a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca
Otčenáš, Zdravas a Sláva.
Dnešnou slávnosťou končí Veľkonočné obdobie a začína Obdobie „Cez rok“.
Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Svätodušný pondelok
Keďže je u nás zvykom, že sa na svätodušný pondelok zúčastňujeme hojnejšie
svätej omše, texty svätých omší budú O Duchu Svätom.

Diakonská vysviacka
V sobotu 10. júna 2017 z rúk otca biskupa Mariána Chovanca prijmú
7 kandidáti diakonské svätenie vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny
Márie o 10.00 hod. Všetkých srdečne pozývame na túto slávnosť.
V tento deň svätá omša o 8.30 v Katedrále nebude!

Zbierka na Masmédiá
Minulú nedeľu bola celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá.
V našej farnosti sa vyzbieralo 399,12 eur. Všetkým darcom vyslovujeme už
dopredu úprimné Pán Boh zaplať!

Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude v stredu, po večernej
sv. omši.

Život farnosti
Sviatostný život
Sviatosť manželstva si 27.5.2017 vyslúžili Martin Kašovský a Alexandra
Ďuricová, Jakub Huďan a Alexandra Šipošová.

Obetovali ste
na kostol: novomanželia Kašovskí 30 eur;

na kvety: novomanželia Kašovskí 70 eur, novomanželia Šipošovci 50 eur,
Ruža Márie Lukačovičovej 50 eur.
Nech vám to dobrý Boh štedro odmení v tom, čo od Neho najviac
potrebujete!

Kto by chcel prispieť priamo na farský účet, môže tak urobiť na IBAN:
SK48 0900 0000 0004 3364 8697.

Pozývame
NOC KOSTOLOV
Aj tento rok sa v Banskej Bystrici uskutoční NOC KOSTOLOV. Mottom
tohto ročníka je citát z biblickej knihy Múdrostí: „Vo dne im bola záštitou,
NOC prežiarila hviezdami.“ Brány troch banskobystrických kostolov sa pre
návštevníkov otvoria 9. júna 2017 od 17.50.
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 je aj tento rok veľmi pestrý a bohatý. Bude sa
odohrávať vo všetkých troch hlavných kostoloch v centre nášho mesta.
V Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici pripravili organizátori program
začínajúci o 20.00 koncertom kapely evanjelického farára Romana Dovala,
ktorý je evanjelickým duchovným v obci Badín pri Banskej Bystrici.
Spolu so svojimi priateľmi zahrajú v Evanjelickom kostole koncert a tak
otvoria program Noci kostolov v Evanjelickom chráme. Program tu bude
pokračovať možnosťou nočnej návštevy evanjelického cintorína s výkladom
Jany Borguľovej. O 20.45 bude nasledovať prednáška s názvom „Reformácia“
s historikom Petrom Račkom. O 21.15 sa predstaví miešaný spevácky zbor
Viliama Figuša Bystrého a program Noci kostolov v Evanjelickom kostole
uzavrie o 21.45 koncert domácej mládežníckej kapely CROSSROADS.
Noc kostolov si budú môcť návštevníci vychutnať aj vo Farskom kostole
Nanebovzatia Panny Márie so začiatkom programu o 20.00. Podujatie
v tomto kostole otvorí kaplán farnosti Marián Juhaniak a bude pokračovať

prednáškou historičky Marty Mácelovej o oltári sv. Barbori v prizme roka
Majstra Pavla z Levoče. O 21.00 v tomto chráme zaznie organový koncert
študentov konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Predstavia
sa študenti z triedy Petra Sochuľáka. Návštevníci sa tak budú môcť započúvať
do zvuku mohutného organa, pochádzajúceho z 18. storočia. Program bude
pokračovať o 22.00 nočnou prehliadkou kostola pred diakonskou vysviackou
so sprievodcami Vierou Dubačovou a Pavlom Katreniakom.
Program Noci kostolov si poslucháči môžu užiť aj v Katedrále sv. Františka
Xaverského, ktorý začína už o 17.50 zvonením zvonov. Pokračovať bude
večernou sv. omšou o 18.00, ktorú bude celebrovať Mons. Ján Krajčík. Počas
svätej omše spoluúčinkuje aj katedrálny spevácky zbor Xaverius. Program
Noci kostolov ďalej pokračuje o 19.00 hudobno-slovným pásmom venovaným
blížiacemu sa výročiu nášho najhranejšieho slovenského umelca Mikuláša
Schneidera-Trnavského. Slovom sprevádza hudobná dramaturgička,
redaktorka a moderátorka Diana Rauchová. Počas tejto hodiny zaznejú
výhradne diela Mikuláša Schneidera-Trnavského. Bude to extrakt z jeho
bohatej duchovnej tvorby. Úlohu speváčky prevezme sopránistka Anna
Ciganocová s význačným hlasom a citom pre interpretáciu duchovnej hudby.
Na organe hrá Matúš Kucbel. O 20.00 sa katedrála ponorí do Organovej
noci spolu so slovenským virtuózom Markom Dietrichom, ktorý je známy
svojou hudobnou citlivosťou a znamenitou interpretáciou organovej hudby
obdobia baroka a romantizmu. Program Noci kostolov v katedrále uzavrie
už tradične hudobno-slovné pásmo „Tajomstvo svetla.“ Noc v katedrále
bude rozjasnená svetlom stoviek sviec. Práve v takejto atmosfére sa budú
môcť návštevníci započúvať do pestrého a farebného koncertu duchovnej
hudby zo všetkých hudobných období. Počas koncertu sa predstavia Anna
Ciganocová (soprán), Jana Macíková (husle), Alexandra Volentierová
(flauta), Matej Novák (saxofón), Matúš Kucbel (organ). Slovom sprevádza
Ján Krajčík, dekan farnosti Katedrála. Tešíme sa na Vás!

Kňazská vysviacka
V sobotu 17. júna 2017 z rúk otca biskupa Mariána Chovanca prijmú
2 diakoni kňazské svätenie v Katedrále sv. Františka Xaverského
o 10.00 hod. Všetkých srdečne pozývame na túto slávnosť.
V tento deň svätá omša o 8.30 v Katedrále nebude!
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