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Liturgický kalendár:

POZOR!!!  ZMENA ČASU!!!
V nedeľu 17. decembra 2017 

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

Preto svätá omša o 9.30 nebude!
Hlavným celebrantom bude dp. Peter Jandura, 

špirituál v Kňazskom seminári.

Zimné kántrové dni
Streda, piatok a sobota sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je príchod 
Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a 
spravodlivosť vo svete.

Zbierky
Minulú nedeľu bola celoslovenská zbierka na Charitu. V našej farnosti 
sa vyzbieralo 680 eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

Predvianočné spovedanie
Drahí bratia a sestry, obraciam sa na vás s úprimnou prosbou 

Pondelok 11.12. Sv. Damaza I., pápeža ľub. spom.

Utorok 12.12. Prebl. Panny Márie Guadalupskej ľub. spom.

Streda 13.12. Sv. Lucie, panny a mučenice spomienka

Štvrtok 14.12. Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi spomienka

Nedeľa 17.12. 3. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ



o pochopenie situácie, ktorá je pred nami. Vzhľadom k tomu, že 
tohtoročný Advent je krátky a 4. adventná nedeľa je zároveň Štedrý 
deň, prosím vás, využite na sviatosť zmierenia čas, kedy bude 
v Katedrále spovedať viacero kňazov už od stredy 13. decembra 
do piatku 22. decembra. V nedeľu popoludní budeme spovedať 
aj na Fončorde a v Radvani. Táto hromadná spovedná služba bude 
v Katedrále od 9.00 hodiny do večera, pokiaľ bude potrebné.
V sobotu 23. decembra už spovedať nebudeme, pretože aj my, kňazi 
potrebujeme čas na to, aby sme sa pripravili na sviatky, aby sme mali 
čas uvažovať nad Božím slovom. Pretože prakticky my budeme mať 3 
„nedele“ - 3 sviatočné dni po sebe.
Za vaše pochopenie a ústretovosť vám už dopredu ďakujem.

Bohoslužby počas vianočných sviatkov
Už dopredu upozorňujeme na skutočnosť, že počas vianočných sviatkov 
sa nám 2 nedele spájajú s iným slávením. Najprv je to 24. december: 
dopoludnia budú sväté omše zo 4. adventnej nedele a večer o 22.00 hod. 
už bude svätá omša z Narodenia Pána. Podobne na Silvestra budú sv. 
omše zo sviatku Svätej rodiny a popoludní o 15.30 hod. bude ďakovná 
pobožnosť na konci roka. Preto vás prosíme, aby ste sa držali času 
jednotlivých bohoslužieb vianočných sviatkov podľa informačného 
listu pre celú Banskú Bystricu. Tieto listy nájdete za lavicami.

Noví akolyti
Od včerajšieho dňa máme v banskobystrickej diecéze 70 nových 
akolytov. Sú to laici, ktorí boli vybratí svojimi farármi pre službu 
vo farnostiach. Po absolvovaní teologicko-formačného kurzu boli 
ustanovení počas slávnostnej svätej omše v Kňazskom seminári do 
služby akolytu. Akolyta je viac ako Mimoriadny rozdávateľ svätého 
prijímania. Okrem rozdávania sv. prijímania v kostole, resp. chorým, 
osobitným spôsobom slúži pri oltári - rozloží korporál, kalich a 
puri@ katórium, pomáha pri preberaní obetných darov, pomáha pri 
očistení posvätných nádob po sv. prijímaní, atď. V nevyhnutnom 
prípade (na príkaz kňaza) môže vyložiť Sviatosť Oltárnu na adoráciu 



alebo ju uložiť, nesmie však udeliť požehnanie. 
V našej farnosti doteraz vypomáhal v pondelky a štvrtky p. Dominik 
Bizik. Od včera sú novými akolytmi aj naši dvaja kostolníci: Vladimír 
Siládi a Pravoľub Lamoš. 

Predaj vianočných predmetov
Zo srdca ďakujeme deťom a všetkým tým, ktorí ich prišli podporiť na 
Námestie v stredu popoludní počas ich akcie „Čaj za úsmev“. Mali sme 
veľmi usilovných rozdávačov - rozdali 150 litrov bylinkového čaju. Ak 
si to prepočítame, tak sa približne 780 ľudí na Námestí usmialo. 
Môžete ich ešte podporiť aj zakúpením vianočných predmetov, 
ktoré sú vyložené v zadnej kaplnke.

Upratovanie kostola
Pozývame vás, s prosbou o pomoc,  na upratovanie kostola, ktoré 
bude vo štvrtok po večernej sv. omši.

Život farnosti
Sviatostný život
Do rodiny božích detí sa sviatosťou krstu 2. decembra 2017 začlenila 
Simona Ragasová.
Sviatosť manželstva si 2. decembra 2017 navzájom vyslúžili Milan 
Ragas a Ivana Gáliková.
Do domu nebeského Otca sme 1. decembra 2017 vyprevadili Katarínu 
Hanuškovú (93 r.).

Obetovali ste
Na kostol:  bohuznáma 25 eur, bohuznáma 100 eur.
Na kvety: bohuznáma 5 eur, novomanželia Ragasovci 70 eur.

Nech všetkým darcom dobrý Pán Boh odmení ich dary.
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