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Liturgický kalendár:
Pondelok

13.5.

Utorok

14.5.

Štvrtok

16.5.

Sobota

18.5.

Nedeľa

19.5.

Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej
Sv. Mateja, apoštola
Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Sv. Jána I., pápeža a mučeníka
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

ľub.spom.
sviatok
spomienka
ľub.spom.
slávnosť

Letné kántrové dni
Streda, piatok a sobota sú letné kántrové dni. Záväzný je jeden deň.
Ich obsahom je prosba za jednotu kresťanov alebo o duchovné
povolania.

Brigáda na Kalvárii
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na úprave Kalvárie v stredu
8. mája, či už svojou prácou alebo aj príspevkom v podobe koláčov,
modlitby, ale aj inými formami.

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

Zbierka na katolícke masmédiá
Dnes je finančná zbierka na katolícke médiá.

Život vo farnosti
Sviatostný život
Manželmi sa 11. mája 2013 stali: Miroslav Hudák a Martina
Bobulová.

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: novomanželia Hudákovci
30 Eur; na kvety: novomanželia Hudákovci 50 Eur. Za dary
vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvánky a ponuky
Púť Rádia Lumen
V sobotu 18. mája 2013 Rádio LUMEN organizuje 9. rozhlasovú púť
do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, na ktorú pozýva
každého záujemcu.
Miestna skupina SSV v Banskej Bystrici ponúka možnosť zúčastniť
sa tejto púte autobusom. Cena 15 Euro (vrátane poistenia), odchod
o 4.30 zo železničnej stanice a o 4.45 spred polikliniky v Sásovej.
Predpokladaný návrat o 21.00 hod.
Záväzné prihlášky s úhradou 15 Euro do 14. mája 2013 u p. Hrčkovej
Viery (048/414 40 18) alebo v predajni SSV (048/412 35 35) alebo
u Ing. Mihaľku Antona (048/417 74 25, 0915 274 368).
Program púte:
9.00 - otvorenie púte a privítanie pútnikov
9.45 - modlitba posvätného ruženca
10.30 - svätá omša s eucharistickou adoráciou (biskup T. Galis)
13.30 - koncert gospelových piesní (Pavol Jenčo)
14.00 - prednáška rehoľných sestier
z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva
15.00 - hodina Božieho milosrdenstva, požehnanie devocionálií,
rozlúčka
17.00 - odchod z Krakova
21.00 - predpokladaný príchod do Banskej Bystrice

Deň rodiny
Počas víkendu 17. - 19. mája bude v Banskej Bystrici prebiehať akcia
Deň rodiny.

Program začne v piatok svätou omšou o 18.00 v Katedrále. Hlavným
celebrantom bude diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.
V sobotu bude program pokračovať rôznymi zaujímavým programom
v Cikkerovej sieni na Radnici. Od 9.30 hod. do 16.30 hod. tam budeme
„piecť 3-poschodovú tortu“, ktorá sa bude skladať z 3 samostatných
blokov prednášok, svedectiev, a diskusie na témy:
a)vzťahy medzi manželmi navzájom,
b)vzťahy rodičov k deťom a
c) vzťahy detí k rodičom.
Počas programu bude o deti postarané v Diecéznom centre Jána
Pavla II.
V nedeľu od 11.00 do 17.00 hod. budú na trávnatej ploche pod
Pamätníkom SNP prebiehať rôzne zaujímavé aktivity a kultúrny
program pre rodiny.
Organizátori prosia o pomoc napr. dôchodcov, ktorí by chceli pomôcť
napečením suchých zákuskov, aby sa prihlásili v sakristii. Suroviny
na pečenie organizátori dodajú.

Duchovné cvičenia pre laikov
Dávame opäť do pozornosti možnosť pre vás, veriacich, prihlásiť sa
na duchovné cvičenia, ktoré sa v rámci Školy viery počas Jubilejného
roka budú konať na Donovaloch. Jednotlivé témy a termíny si
môžete pozrieť na nástenke alebo v starších číslach Katedrálneho
infolistu.
Takisto pripomíname, že ak by niekto mal túžbu ísť, ale je vo finančnej
tiesni, vieme mu časť pobytu uhradiť - to však už musí dotyčný riešiť
cez svojho kňaza, ktorý ho pozná.

Stretnutie chrámových zborov
Pozývame Vás na 6. ročník prezentácie chrámových speváckych
zborov Banskej Bystrice a Zvolena. Stretnutie sa uskutoční v nedeľu
19. mája o 16.00 hod. sa v Kostole Svätého Ducha v Podlaviciach.
Účastníkmi sú:

Katedrálny zbor XAVERIUS Banská Bystrica
Spevácky zbor LAUDATE DOMINUM B.Bystrica – Sásová
Spevácky zbor SV. MICHALA B. Bystrica – Fončorda
Spevácky zbor Dominikus z farnosti Zvolen – Západ
Spevácky zbor pri farskom kostole sv. Alžbety Zvolen
Spevácky zbor Božského Srdca Ježišovho Zvolen – Sekier

NOC KOSTOLOV
Aj tento rok sa v Banskej Bystrici zapojíme do akcie NOC
KOSTOLOV, ktorá sa bude konať v piatok 24. mája v čase od 19.00
do 24.00 hod.
Do akcie sa zapoja všetky katolícke kostoly v centre mesta: Katedrála
sv. Františka Xaverského, farský kostol Nanebovzatia Panny Márie,
Kostol Povýšenia Svätého Kríža („slovenský“), Kostol svätej Alžbety,
Kostolík Povýšenia Svätého Kríža na Kalvárii.
Tak ako aj minulý rok, aj v tomto roku vás čakajú zaujímavé
prehliadky sakrálnych priestorov a predmetov. Okrem toho bude
príležitosť započúvať sa aj do rôznych skladieb sakrálnej hudby, a to
na viacerých miestach.
Jednotlivé kostoly budú opäť prepojené zlosovateľnými kartičkami.
Desať výhercov si bude môcť odniesť peknú cenu.

ROK
VIERY
Najbližšie stretnutie pri katechéze k Roku viery:
nasledujúca, v poradí už
9. katechéza: 9. jún 2013 – Petrova viera

(Lk 22,31-34)
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