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Poponáhľali sa 
a našli Máriu a Jozefa 

i dieťatko uložené 
v jasliach. 

Keď ich videli, 
vyrozprávali, čo im 

bolo povedané 
o tomto dieťati. 

(Lk 2, 16-17)

Všetkým Vám, otcom, mamám a deťom 
našej farskej rodiny 

prajeme požehnané a pokojné Vianoce, 
aby ste ako milujúca rodina vedeli svedčiť 

o veľkej Božej láske.
Všetkým Vám ostatným prajeme, 
aby ste pocítili veľkosť Božej lásky 

a aby ste vedeli o nej svedčiť jednoducho 
a s radosťou ako betlehemskí pastieri.

Vaši kňazi Ján a Peter



Liturgický kalendár:

POZOR!!!  ZMENA ČASU!!!
Na slávnosť Narodenia Pána (v pondelok 

25.12.2017) bude o 9.00 hod. 
vysielaná svätá omša do Slovenského rozhlasu.

Preto svätá omša o 9.30 nebude!
Hlavným celebrantom bude 

Mons. Marián Chovanec, diecézny biskup.

DOBRÁ NOVINA
Aj tento rok sa deti našej farnosti zapoja do koledovania - DOBRÁ 
NOVINA. Na slávnosť Narodenia Pána (25.12.2017) popoludní 
chcú navštíviť aj Vaše príbytky s koledami a vinšami. Ich prijatím 
môžete podporiť projekt „Deti deťom“ - konkrétne je tento ročník 
zameraný na pomoc zdravotnému stredisku v etiópskej Alitene, 
ktoré vedú sestry Vincentky. 
Ak máte záujem privítať doma koledníkov, zapíšte sa v sakristii.
Na záver koledovania deti prednesú koledu aj pred večernou svätou 
omšou, takže kto ich nemôže prijať doma, môže si ich vypočuť 
a podporiť 25.12. o 17.45 hod. v Katedrále.

Ďakovná pobožnosť na konci roka
V nedeľu 31. decembra 2017  je koniec kalendárneho roka. Ďakovná 

Pondelok 25.12. NARODENIE PÁNA slávnosť

Utorok 26.12. Sv. Štefana, prvého mučeníka sviatok

Streda 27.12. Sv. Jána, apoštola a evanjelistu sviatok

Štvrtok 28.12. Svätých Neviniatok, mučeníkov sviatok

Piatok 29.12. Sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka ľub. spom.

Nedeľa 24.12.
SVÄTEJ RODINY 
JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

sviatok



svätá omša (zo sviatku Svätej Rodiny) s pobožnosťou bude o 15.30 
hod. Kto sa zúčastní na tejto pobožnosti a speve Te Deum, môže 
získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (byť v  milosti 
posväcujúcej, prijať sv. prijímanie, vzbudiť si odpor k  hriechu 
a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca).

Spovedná služba
V Katedrále bude spovedná služba od stredy 27. decembra 2017 
do piatku 5. januára 2018 v upravenom čase ako cez prázdniny, 
teda od 9.00 hod. do 13.00 hod.

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. 
Podrobné rozpisy nájdete aj na našej farskej stránke v záložke 
„Rýchle aktuality“, na priloženom linku: http://www.katedralabb.
sk/index.php?page=aktuality

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

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.
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Život farnosti
Obetovali ste
Na kostol:  bohuznáma rodina 30 eur, bohuznáma 10 eur.
Na kvety:  Ruža Margity Jablonskej 50 eur, bohuznáma 20 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
Vianočné koncerty
Pozývame Vás na Vianočné koncerty, ktoré budú v našej Katedrále 
prvý januárový týždeň.

V stredu 3. januára 2018 o 19.00 hod. sa predstaví slovenský 
organista Stanislav Šurin, spolu s nemeckým majstrom na panovej 
H aute Helmutom Hauskellerom. 
Počas koncertu uvedú aj svoje nové spoločné CD Anima Mundi.

V nedeľu 7. januára 2018 bude svätú omšu o 9.30 hod. doprevádzať 
spevácky zbor Ars Vocalis. Po svätej omši si môžete v ich podaní 
vypočuť niekoľko skladieb.

V nedeľu 7. januára 2018 o 16.30 hod. sa nám predstaví Katedrálny 
spevácky zbor Xaverius, spolu so sólistami Annou Ciganocovou 
(soprán), Janou Macíkovou (husle), Alexandrou Volentierovou 
(H auta) a Andrejom Kozárom (trúbka). Na organe bude sprevádzať 
Matúš Kucbel. 
Po koncerte budú doprevádzať liturgiu svätej omše.


