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Liturgický kalendár:

Predvianočné spovedanie
Dnes popoludní spovedáme vo farnostiach Fončorda a Radvaň.
Od pondelka do piatku budú v Katedrále spovedať viacerí kňazi, 
podľa rozpisu, ktorý je na nástenke. Prosíme, aby ste využili tento 
čas, pretože v sobotu a nedeľu sa už spovedať nebude.

Betlehemské svetlo
Bystrickí skauti prinesú do Katedrály Betlehemské svetlo 
v stredu večer, počas svätej omše o 18.00 hod., do slávenia ktorej sa 
aktívne zapoja aj čítaním lekcie a spoločných modlitieb veriacich. 
Betlehemské svetlo si budete môcť v kostole prevziať do piatku večera 
počas dňa, v sobotu a v nedeľu v čase svätých omší. Bude umiestnené 
v zadnej kaplnke, kde sa nachádzajú aj vianočné predmety, ktoré si 
môžete zakúpiť a tak podporiť našich prvoprijímajúcich.

Bohoslužby počas vianočných sviatkov
Už dopredu upozorňujeme na skutočnosť, že počas vianočných 
sviatkov sa nám 2 nedele spájajú s iným slávením. Preto vás prosíme, 
aby ste sa držali času jednotlivých bohoslužieb vianočných 
sviatkov podľa informačného listu pre celú Banskú Bystricu. Tieto 
listy nájdete za lavicami.

Počas vianočných dní bude otec biskup Marián Chovanec 
celebrovať tieto sväté omše:
24. decembra 2017 - slávnosť Narodenia Pána - o 22.00 hod.

Štvrtok 21.12. Sv. Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi ľub. spom.

Sobota 23.12. Sv. Jána Kentského, kňaza ľub. spom.

Nedeľa 24.12. 4. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ



25. decembra 2017 - slávnosť Narodenia Pána - o 9.00 hod. (SRo)
1. januára 2018 - slávnosť P. Márie Bohorodičky - o 9.30 hod.
6. januára 2018 - slávnosť Zjavenia Pána - o 9.00 hod. (SRo)

Oznam Diecéznej charity
Pred našim kostolom sa bude predávať časopis Cesta - je 
to pouličný a charitatívny časopis. Tento časopis predávajú 
ľudia bez domova. Cena časopisu je 1,40 eur; polovica ide 
na vydanie časopisu a druhá polovica ostáva distributérovi, 
človeku bez domova. Kúpou časopisu podporíte tohto človek 
v jeho ťažkej životnej situácií.

Zatváranie dverí 

V Katedrále sa nám objavuje pravidelne zvláštny jav. V lete, keď 
býva dusno a snažíme sa vetrať, veľa ľudí zatvára vstupné dvere. 
Teraz v zime, keď kúrime,  je zas veľa takých, ktorí nechávajú 
dvere otvorené. Nerozumiem tomu, veď to teplo, ktoré takto 
púšťame na námestie, je z našich spoločných zvončekových 
peňazí. Skúste byť v tom, prosím vás, zodpovednejší a nebojte 
sa aj druhých upozorniť, alebo dvere zavrieť. Naša nedbalosť 
nás - ako farnosť - totiž značne ochudobňuje.

Upratovanie kostola
Bratia a sestry, v nedeľných oznamoch pravidelne prosíme o pomoc 
pri upratovaní kostola.
Rád by som Vám ale predstavil skutočnosť, že tento Boží dom 
pravidelne upratuje 4-6 ľudí, stále tí istí, a keď niektorí z nich 
ochorejú, robia sa len najnutnejšie poriadky. Niekedy mi ich je 
veľmi ľúto. 
Viem, že do tohto kostola pravidelne chodia ľudia z rôznych častí 
mesta a hoci nie sú farníci, prežívajú tento chrám ako veľmi blízky 
srdcu. Apelujem preto prosbu práve všetkým vám, ktorí ste srdcom 
naši, aby ste prijali pozvanie na štvrtkové upratovanie kostola.  Pred 
Vianocami všetci doma upratujeme, aby sme sa tam dobre cítili. 



Tento Boží dom, kde chceme prísť sláviť vianočné sviatky, potrebuje 
aj vaše ruky, pretože z dôvodu nedostatku ľudí je už veľmi veľa kútov 
zanedbaných a potrebuje poriadnu generálku. Prosím vás, zo srdca, 
príďte pomôcť tento štvrtok po večernej svätej omši (o 19.00 hod.) 
všetci, ktorí môžete a máte ochotné srdce. Čím viac nás bude, tým 
rýchlejšie bude upratané. Tých, ktorí prídu, čaká po upratovaní 
občerstvenie.

Život farnosti
Sviatostný život
Do rodiny božích detí sa sviatosťou krstu 9. decembra 2017 
začlenila Letizia Bahnová.

Obetovali ste
Na kostol:  bohuznáma 50 eur, z krstu Letizie Bahnovej 40 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.
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