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

Pobožnosť krížovej cesty
V prvú pôstnu nedeľu 17. februára 2013 sa uskutoční prvá z tradičných 
pôstnych krížových ciest na Banskobystrickú kalváriu na Urpíne. 
Pobožnosť krížovej cesty sa začne o 14.30 hod. pri prvom kamennom 
zastavení chodníka. Prvú z tohtoročných pôstnych krížových ciest 
na Urpín budú viesť Bratia bosí karmelitáni, ktorí spravujú pútnický 
kostol.
Bezprostredne po skončení krížovej cesty približne o 15.30 hod. nasleduje 
v Kostole povýšenia sv. Kríža na Kalvárii svätá omša.
Program pôstnych krížových ciest na Banskobystrickú kalváriu (od 14.30 
hod.)
1. pôstna nedeľa – 17. február 2013 – Bosí karmelitáni
2. pôstna nedeľa – 24. február 2013 – Bosí karmelitáni
3. pôstna nedeľa – 3. marec 2013 – Farnosť Priechod
4. pôstna nedeľa – 10. marec 2013 – Farnosť Banská Bystrica – mesto
5. pôstna nedeľa – 17. marec 2013 – Farnosť Banská Bystrica – Katedrála

spojená s Bystrickým pochodom za život 
- začne o 16.00 hod!

Kvetná nedeľa – 24. marec 2013 – Bosí karmelitáni
Veľký Piatok – 29. marec 2013 – Farnosť Čerín (už o 10.00 hod.!!!)
Okrem týchto spoločných krížových ciest, tak ako každý rok, pátri 
pozývajú a uvítajú prítomnosť rôznych skupín i jednotlivcov, ktorí budú 
na Kalvárii rozjímať o podstate Kristovho umučenia za nás.

Liturgický kalendár:

Nedeľa 3.3. 3. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ



Zbierka na Charitu
Minulú nedeľu bola zbierka na Charitu. V našej farnosti sa vyzbieralo 495 
Eur. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

Život vo farnosti
Sviatostný život
V pondelok 11. februára, kedy sme slávili deň chorých, približne 100 
veriacich prijalo sviatosť pomazania chorých.
Do rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu 16. februára začlenil Krištof 
Hadraba.

Vaša pomoc
V uplynulom týždni ste prispeli na kostol: bohuznáma 15 Eur, z krstu 
Krištofa H. 50 Eur; na kvety: bohuznáma 10 Eur; dar na Biblickú 
olympiádu: bohuznámy 50 Eur. Úprimné Pán Boh zaplať!

Pôstna aktivita detí
Deti, ktoré sa pripravujú na 1. sväté prijímanie, pozývajú všetky ostatné 
deti prežívať v našom kostole pôstne obdobie ako príležitosť uľahčiť 
Pánovi Ježišovi krížovú cestu konaním dobrých skutkov. V kaplnke, kde 
býva betlehem, bude naaranžovaný obraz Pána Ježiša s krížom a pred ním 
tŕňové prúty. Za každý dobrý skutok môžu deti priviazať vymaľovaný 
papierový kvet na tŕňové halúzky. Kto z detí sa chce zapojiť, môže si 
nevymaľované kvety zobrať z košíka. 

Ponuka detí
Deti, ktoré sa v našej farnosti pripravujú na prvé sväté prijímanie, chcú 
vám ponúknuť veľkonočné pozdravy a ozdoby, ktoré pripravili pre vás 
za dobrovoľný príspevok, podobne ako pred Vianocami. Výťažok bude 
použitý na výdavky, spojené so slávnosťou prvého svätého prijímania. 
Tieto predmety nájdete v zadnej kaplnke na stolíku. K pozdravom si 
môžete zobrať aj priložené obálky.



Pozvánky a ponuky
Oznamy DCM
Sekcia pre mládež organizuje Diecézne stretnutie mládeže pod názvom 
Kvetný víkend v dňoch 22.-24. marca 2013. Hlavnými hosťami budú rodičia 
blahoslavenej Chiary Luce Badano z Talianska. Účastnícky poplatok pre 
študentov, ktorý zahŕňa ubytovanie a program, je 12€ na celý víkend. Táto 
cena platí, ak sa zaregistrujete do 28.2., potom bude stáť poplatok účastníka 
14€. Viac informácií a registrácia je na stránke www.dcmmajak.sk . 

Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska a Kanet, 
n. o. spustili o% ciálnu registráciu na Národné stretnutie mládeže R13 v 
Ružomberku. Predstavuje alternatívu pre tých, ktorí nepocestujú koncom 
júla na Svetové dni mládeže do Ria de Janeira. Do 28. februára platí akcia, 
že kompletný balíček, ktorý zahŕňa program s ubytovaním a stravou, 
je možné získať za cenu základného, čo znamená, že stravu majú títo 
účastníci zadarmo. Viac informácii je na stránke www.rio13.sk .

Duchovné cvičenia pre laikov
Biskupstvo Banská Bystrica a Diecézny katechetický úrad pozývajú 
veriacich laikov do Školy viery.
Duchovné cvičenia a obnovy sú ladené tematicky, takže každý si môže 
nájsť tému, ktorá je mu blízka. Podrobný rozpis tém je na zadnej strane 
Katedrálneho infolistu.

Pripájame niekoľko organizačných informácií k duchovným cvičeniam 
v rámci Školy viery.

Začiatok DC ( v deň nástupu) : do 17.00 hod. ubytovanie na recepcii 
penziónu Zornička; 18.00 hod. večera; 19.30 hod. úvodná prednáška

Záver DC: 12.00 hod.  obed

Úhrada poplatku: poplatok 75,- EUR zahŕňa ubytovanie v jednoposteľovej 
izbe s plnou penziou a účastník ho hradí priamo na recepcii penziónu.
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