
KATEDRÁLNY  INFOLIST
1. 7. – 7. 7. 2019

farský týždenník, číslo 13/2019, ročník XIII.

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda
V piatok 5. júla budeme sláviť slávnosť našich vierozvestov, sv. Cyrila 
a Metoda. Sväté omše v Katedrále budú ráno o 8.00 hod. a večer 
o 18.00 hod. 

Zbierka
Minulú nedeľu bola Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. 
V našej farnosti sa vyzbieralo 760 eur. Všetkým darcom vyslovujeme 
úprimné Pán Boh zaplať!

Sväté omše cez prázdniny
Pripomíname, že počas prázdnin budú zmeny v čase svätých omší: 
pondelok až piatok budú sv. omše o 7.00 a 18.00 hod.; 
v sobotu len večer o 18.00 hod.;
v nedeľu o 8.00, 9.30 a 18.00 hod.
Úmysly svätých omší, ktoré boli prijaté na sobotu ráno, budú 
odslúžené v sobotu večer. 

Spovedná služba cez prázdniny
Počas prázdnin bude spovedná služba od 9.00 do 13.00 hod.

Liturgický kalendár:

Utorok 2.7. Návšteva Panny Márie sviatok

Streda 3.7. Sv. Tomáša, apoštola sviatok

Štvrtok 4.7. Sv. Alžbety Portugalskej ľub. spom.

Piatok 5.7.
SV. CYRILA A METODA, 
SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

slávnosť

Sobota 6.7. Sv. Márie Goretti, panny a mučenice ľub. spom.

Nedeľa 7.7. 14. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“



Zmena farárov
Od zajtra, 1. júla 2019 bude v Katedrále farárom dp. dekan Peter 
Staroštík. 

Kánonická inštalácia
V stredu 3. júla 2019, počas večernej svätej omše o 18.00 hod., 
Mons. Branislav Koppal, generálny vikár,  kánonickou formou 
bude inštalovať dp. dekana Petra Staroštíka za nového farára 
v Katedrále. Všetkých na túto slávnosť pozývame.

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré 
bude v stredu večer po sv. omši.

Život farnosti
Sviatostný život
Od Veľkej noci v našej farnosti
- Sviatosťou krstu sa do rodiny Božích detí začlenili: Eliška 
Babinčáková, Adam Michálik, Sára Čiamporová a Júlia Uhereková.
- Sviatosť manželstva si navzájom vyslúžili: Michal Jurčík a Martina 
Pikulová, Adam John MacLean a Simona Opálková, Martin Vician 
a Michaela Vlčková.

Obetovali ste
Na kostol: bohuznáma 10 eur, z krstu Elišky Babinčákovej 50 eur, 
z krstu Sáry Čiamporovej 20 eur, novomanželia Vicianovci 30 eur, 
z benefi čného koncertu vokálneho kvarteta Elegance 241 eur.
Na výzdobu: novomanželia Vicianovci 70 eur.



Pozývame
Diecézna Cyrilometodská púť
Farnosť Selce v tento deň pozýva na diecéznu cyrilometodskú púť. 
Slávnostná svätá omša bude o 10.00 hod.

Novéna a odpust na Kalvárii
Bratia bosí karmelitáni z Kalvárie pozývajú na tradičnú škapuliarsku 
novénu. Bude sa konať 7.-15. júla každý deň o 18.30, s výnimkou 
nedele, kedy je omša o 15.30. Novénu bude viesť o. Rudolf Bartal, 
bosý karmelitán, ktorý už pôsobil v Bystrici, a teraz pôsobi 
v Košicach-Lorinčiku. 
V poslednú nedeľu novény, t.j. 14. júla, bude možnosť prijať 
škapuliar. Možnosť prijať škapuliar bude aj na slávnosť 16 júla. 
Slávnostnú omšu o 18.30, bude celebrovať o. Andrej Darmo, farár 
z Trnavej Hory.

Poďakovanie
Ďakujem Pánu Bohu za takmer 15-ročnú skúsenosť z pôsobenia 
vo farnosti Banská Bystrica - Katedrála. 
Mnohí z vás ste boli pre mňa obohatením a ťažko je všetkých 
menovať. 
Mnohí mi ďakujú za pekné kázne, za rôzne akcie, atď., ale 
málokto vie, že to nie je len moja zásluha. Zásluhu na tom majú 
tí, ktorých síce nevidieť v samotnej činnosti, ale sú pre mňa 
inšpiráciou, navrhujú aktivity, s ktorými spoločne uvažujeme... 
Tieto podnety rád prijímam a potom sa ich snažím zastrešiť a 
podieľať sa na nich. 
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Preto vaša vďačnosť, ako aj moja, patrí práve im. Tým 
nenápadným a málo viditeľným. 
Určite, som vďačný kostolníkom a poriadkovej službe, ktorí si 
verne plnia svoje úlohy. 
Lektorom za čítania. 
Speváckemu zboru Xaverius za ich liturgické spevy.
Rád by som však osobitne poďakoval  tým menej nápadným, 
ktorých činnosť nevidieť alebo ju každý berie ako samozrejmosť. 
V prvom rade Magdalénke za obetavosť a krásne liturgické 
sprevádzanie hrou na organe. Za to, že ma nenechala v „štichu“ 
po odchode organistu Matúša, ale ujala sa aj zboru Xaverius 
a hlavne chápala, že naša spolupráca je predovšetkým vo 
vzájomnej komunikácii, ale aj o vzájomnom počúvaní sa. 
Som vďačný tým, ktorí nenápadne týždeň čo týždeň upratujú 
kostol, za ich vytrvalú službu. 
Som veľmi vďačný tým, ktorí sa deň čo deň v našom kostole 
modlia za kňazov a za našu farnosť.
Sestričke Magdaléne CJ, ktorá nezištne a ticho pomáhala 
s prvoprijímajúcimi deťmi a birmovancami. 
Taktiež som zo srdca vďačný tým, ktorí ochotne slúžili 
aj rozdávaním sv. prijímania - či už išlo o akolytov alebo 
mimoriadnych rozdávateľov.
Nech to všetkým dobrý Pán Boh odmení a požehná.

Zároveň chcem odprosiť tých, ku ktorým som nebol dosť 
pozorný, vnímavý na ich potreby alebo som nebol dosť láskavý 
a trpezlivý. Určite to nebolo zo zlej vôle, ale aj tak ma to mrzí.

Ešte raz ďakujem a zo srdca vám žehnám!
                       
      Mons. Ján Krajčík


