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V tento deň
sú otvorené
všetky Božie
pramene, cez
ktoré plynú
milosti.
Liturgický kalendár:
Pondelok
Štvrtok
Sobota
Nedeľa

ZVESTOVANIE PÁNA
11.4. Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka
13.3. Sv. Martina I., pápeža a mučeníka
14.4. 3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
8.4.

slávnosť
spomienka
ľub. spom.

Sviatok Božieho milosrdenstva
Dnešná
nedeľa
je
sviatkom
Božieho
milosrdenstva.
Podľa slov Pána Ježiša, ktoré povedal sestre Faustíne,
v tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú
milosti.
Je to úžasný prísľub, ktorého hodnota sa rovná sviatosti krstu.

Pripravovali sme sa na tento sviatok modlitbou novény k Božiemu
milosrdenstvu. Dnes je dôležité prijať Pána Ježiša v Eucharistii a
pomodliť sa Korunku k Božiemu milosrdenstvu, aby sme mohli
dosiahnuť ponúkané milosti.

Zvestovanie Pána
V pondelok budeme liturgicky sláviť slávnosť Zvestovania Pána.
Pri Vyznaní viery si z úcty k tajomstvu a daru Vtelenia pri slovách
ktorý sa počal z Ducha Svätého a narodil sa z Márie Panny,
pokľakneme.

Rekolekcie kňazov dekanátu
V pondelok sa budú konať rekolekcie kňazov dekanátu Banská
Bystrica - Katedrála a to vo farnosti Badín, kde vo farskom kostole
sv. Kataríny bude o 9.00 slávnostná svätá omša.
Preto aj spovedná služba bude až popoludní, po skončení
rekolekcií.

Zbierka
Počas Veľkonočného trojdnia sa konala zbierka na Jeruzalem a na
Boží hrob. Celková suma 328 Eur bola odovzdaná na biskupský
úrad, ktorý tieto financie posiela ďalej na udržiavanie pútnických
miest vo Svätej zemi.

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

Život vo farnosti
Výročný deň smrti
V stredu 10. apríla si pripomenieme 5. výročie smrti nášho
pomocného biskupa Mons. Petra Dubovského.
Nezabudnime naňho v tento deň vo svojich modlitbách.

Sviatosti a sväteniny
Do rodiny Božích detí sa 6. apríla sviatosťou krstu začlenila Adela
Magdaléna Fillová.
Sviatosť manželstva si vyslúžili Marián Kukučka a Alena Olejová
(5. apríla), Peter Lupták a Veronika Šebeková, Miloš Ország a Silvia
Kanyicsková (6. apríla).
Do Domu nebeského Otca sme 6. apríla 2013 vyprevadili Štefana
Hrobára (94 r.).
Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli milodar: novomanželia Luptákovci
100 Eur na kvety: novomanželia Kukučkovci 50 Eur, novomanželia
Luptákovci 70 Eur, novomanželia Országovci 50 Eur; na kostol:
z pohrebu Štefana Hrobára 20 Eur, novomanželia Kukučkovci
20 Eur. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom!

Pozvánky a ponuky
Putovná výstava o Jánovi Havlíkovi
Od utorka 9. apríla bude v Katedrále putovná výstava o živote
božieho služobníka Jána Havlíka. Ide o bývalého lazaristu, ktorý bol
komunistickým režimom prenasledovaný už ako študent a ktorý
umrel na následky väznenia.
Pred Veľkou nocou prišlo z kongregácie pre kauzy svätých povolenie
začať proces blahorečenia. Jeho život je spojený aj s Banskou
Bystricou, pretože tu prežil svoje študentské roky.
Oficiálne otvorenie výstavy začne slávnostnou svätou omšou v utorok
o 18.00 hod., za účasti pátra provinciála Misijnej spoločnosti
(lazaristov). Po svätej omši bude asi 40 minútové hudobno-slovné

pásmo, v ktorom nám predstavia osobu Jána Havlíka pátri lazaristi
a rodáci z Duboviec.
Výstava bude v Katedrále do soboty 13. apríla a od nedele 14. apríla
do štvrtka 18. apríla bude umiestnená v Univerzitnom pastoračnom
centre biskupa Štefana Moysesa na Tajovského ulici.

ROK
VIERY
Najbližšie stretnutie pri katechéze k Roku viery:
v nedeľu 14. apríla o 8:50
7. katechéza Rastúca viera emauzských (Lk 24,13-35)
nasledujúca, v poradí
8. katechéza 12. máj 2013 – Viera v búrke

(Mk 4,35-41)

Vydáva RKC, Farnosť Basnká Bystrica - Katedrála, ako svoj týždenník pre vlastnú potrebu.
Povolenie Biskupského úradu v Banskej Bystrici zo dňa 29.10.2010, č. 2545/1/2010. Príspevok dobrovoľný.

