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Liturgický kalendár:

POZOR!!!  ZMENA ČASU!!!
17. júna bude zrušená svätá omša o 8.30 hod. 

z dôvodu kňazskej vysviacky.

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!

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Vo štvrtok 15. júna je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho 
Tela a Krvi. V tento deň sa máme zúčastniť na svätej omši a podľa 
možnosti ho svätiť ako nedeľu. 
Vzhľadom k tomu, že je pracovný deň, diecézny banskobystrický 
biskup Mons. Marián Chovanec POZÝVA VŠETKÝCH 
BANSKOBYSTRIČANOV SPOLU S ICH KŇAZMI na slávnosť 
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorú budeme sláviť v nedeľu 
18. júna 2017. Slávnosť začneme slávením Eucharistie vo Farskom 
kostole Nanebovzatia Panny Márie o 9.30 hod. Potom budeme 
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Nedeľa 18.6. 11. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“



pokračovať eucharistickou procesiou. Oltáriky budú pri kostole 
Povýšenia sv. Kríža, pri bráne fary BB-mesto, v bráne biskupského 
úradu a pri Mariánskom stĺpe. Záver procesie bude pred Katedrálou 
svätého Františka Xaverského. 
Zároveň pozývame dievčatá (najmä prvoprijímajúce) aby oblečené 
v bielom s košíčkom prišli rozsýpať lupene kvetov pred Sviatosť 
Oltárnu. Tiež miništrantov, ktorí keď si prinesú svoje oblečenie, 
môžu sa zapojiť. A vás, ktorí máte doma kvety a boli by ste ochotní 
pomôcť, prineste kvetové lupene do farského kostola pred svätou 
omšou.

PRETO SV. OMŠE V KOSTOLOCH MESTA 
V NEDEĽU DOPOLUDNIA NEBUDÚ!!!

Budú len ranné sv. omše do 9. hodiny a potom budú podľa 
bežného rozpisu farností popoludňajšie a večerné sväté 
omše. V Katedrále budú sv. omše o 8.00 a o 9.00 - vysielaná 
do Slovenského rozhlasu. Hlavným celebrantom bude 
dp. Pavol Vilhan.

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.

Prihlasovanie na birmovku
Pozývame chlapcov a dievčatá našej farnosti, ktorí sa chcú pripraviť 
na prijatie sviatosti birmovania aby si vyzdvihli prihlášku na farskom 
úrade alebo v sakristii. Prihlásiť sa môžete do koca prázdnin.
Rovnako pozývame aj dospelých, ktorí ešte neprijali birmovku. 
Stále častejšie sa stretávame s problémo, že mnohí z vás nemôžu byť 
krstnými alebo birmovnými rodičmi práve preto, že nemajú túto 
sviatosť. Preto využite príležitosť, ktorá je každý rok, pričom dospelí 
sa vždy pripravujú individuálne.

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

Život farnosti
Sviatostný život
Sviatosťou krstu  sa 3.6.2017 do rodiny božích detí začlenili Zuzana 
Nepšinská a Pavol Babiak.

Sviatosť manželstva  si 3.6.2017 vyslúžili Jaroslav Bištuť a Andrea 
Gerátová, Urs Andreas Hegi a Erika Štiefelová, Michal Majer a 
Zuzana Vilčeková. Dňa 6.6.2017 si sviatostné manželstvo vyslúžili 
Peter Petráš a Margita Šotkovská.
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Obetovali ste
na kostol: novomanželia Bištuťovci 100 eur, novomanželia Majerovci 
50 eur, z krstu Zuzany Nepšinskej 20 eur, z krstu Pavla Babiaka 100 
eur; 
na kvety: birmovanci 250 eur, novomanželia Bištuťovci 70 eur, 
novomanželia Majerovci 70 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
Projekt 9 mesiacov za život
V rámci 2. ročníka Projektu 9 mesiacov za život vás pozývame 
na modlitbové stretnutia za záchranu počatého života  a úctu 
k ľudskému životu od počatia až po prirodzený skon, ktoré sa konajú 
v kaplnke Rooseveltovej nemocnice na 1. poschodí každú stredu 
po sv. omši, ktorá býva o 15.30 hod. Modlitby trvajú do 17.30 hod. 
Vedie ich nemocničný kaplán Juraj Adamkovič.


