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Liturgický kalendár:

Pondelok 30.4. Sv. Pia V., pápeža ľub. spom.

Utorok 1.5. Sv. Jozefa, robotníka ľub. spom.

Streda 2.5. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka

Štvrtok 3.5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov sviatok

Nedeľa 6.5. 5. NEDEĽA VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ

Nedeľa DOBRÉHO PASTIERA
Dnes je Nedeľa Dobrého Pastiera. Dnes sa osobitne modlíme 
za duchovné povolania. Dnes sa koná aj zbierka na Kňazský 
seminár.

Prvý piatok a sobota mesiaca
V týždni je prvý piatok. Prvopiatková pobožnosť bude v závere ran-
ných svätých omší a večer na ukončenie adorácie.
V sobotu vás  pozývame na fatimský program na Starých Horách.

ADORÁCIA
V stredu a vo štvrtok adorácia počas dňa nebude, nakoľko bude 
prebiehať príprava na štvrtkový koncert.
Spovedná služba však bude podľa rozpisu!

Pozvania a ponuky

Oznamy Miestnej skupiny SSV
- Dňa 12. mája sa zúčastníme rozhlasovej púte Rádia LUMEN 
do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Pozývame 
členov aj nečlenov. 
Záväzné prihlášky s úhradou 15 Euro treba dať do 9. mája 



u p. Hrčkovej (048/4144018), v predajni SSV alebo u p. Mihaľku 
(048/4177425, 0915/274368).
- Dňa 12. mája pozývame aj na púť do Višňového pri Žiline.
Záväzné prihlášky s úhradou 8 Euro treba dať do 10. mája 
u p. Hrčkovej (048/4144018).

Pozvánka na koncert
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu pozýva na slávnostný koncert, 
pri príležitosti 20. výročia založenia školy, vo štvrtok 3. mája 2012 
o 19.00 v Katedrále. 
Účinkujú žiaci Oddelenia cirkevnej hudby a hry na organe, spevácke 
zbory a Komorný orchester Konzervatória so svojimi sólistami, 
dirigujú Miroslava Matisová a Igor Vlach.
Predtým jej študenti budú sprevádzať aj liturgiu slávnostnej svätej 
omše.

Pozvánka Rádia LUMEN
Rádio LUMEN pozýva na 8. rozhlasovú púť do Sanktuária 
Božieho milosrdenstva v Krakove, dňa 12. mája 2012. 
Motto púte: Kristova láska nás priťahuje svedectvom viery sv. Cyrila 
a Metoda.
Hlavný celebrant a kazateľ: Mons. Stanislav Zvolenský,  bratislavský 
arcibiskup, metropolita.
Program: 
     9.00  privítanie
     9.45  modlitba posvätného ruženca
   10.30  svätá omša spojená s adoráciou
              13.30  koncert gospelových piesní
              14.00  rozhovor s pozvanými hosťami
              14.15  prednáška sestier z Kongregácie sestier 
                                                         Matky Božieho milosrdenstva
              15.00  Hodina Božieho milosrdenstva
              15.30  požehnanie na rozlúčku.



Život vo farnosti
Sviatostný život
Sviatosť manželstva si 28. apríla 2012 vyslúžili Juraj Sládeček a 
Zuzana Zorská.

Vaše dary a príspevky
V uplynulom týždni ste # nančne prispeli  na kvety: novomanželia 
Sládečkovci 70 Eur, na kostol: členovia SSV z Banskej Bystrice 
20 Eur.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

UPOZORNENIE

Pátri karmelitáni zo Starých Hor upozorňujú, aby ste 
s autami parkovali pri bazilike, nie na malom parkovisku 
pod Studničkou, pretože sa tam opäť stali prípady 
organizovaného vykrádania áut.
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FARNOSŤ B.BYSTRICA - 

KATEDRÁLA

A

BRATIA BOSÍ KARMELITÁNI

POZÝVAJÚ
dňa 1. mája 2012

(utorok)
na dobrovoľnícku akciu 

skrášľovania Kalvárie 
na Urpíne.

Zraz o 9.00 pri kláštore Karmelitánov.

Ak môžete ,  pr ineste  s i ,  pros íme,  

pracovné  rukavice ,  záhradnícke  nožnice ,  

pr ípadne hrable ,  sekerky. . .

Všetkých pozývame aj  na  obedné  posedenie  

pr i  špec iá lnom kot l íkovom guláš i  

pána dekana Jána Krajč íka .

Občerstvenie  (voda a  s ladkost i )  

budú pr ipravené  pr i  k láštore .  

a le  radi  pr iv í tame aj  váš  pr ípadný drobný pr íspevok.


