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Liturgický kalendár:

Streda

Sv. Patrika, biskupa
Sv. Cyrila Jeruzalemského,
18.3.
biskupa a učiteľa Cirkvi
19.3. SV. JOZEFA, ženícha Panny Márie

Nedeľa

23.3.

Pondelok
Utorok

17.3.

ľub. spom.
spomienka
slávnosť

3 NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ

Slávnosť sv. Jozefa
Slávnosť sv. Jozefa nie je prikázaný sviatok. Sväté omše budú ako
v bežný pracovný deň.

Pôstna aktivita detí
Pozývame všetky deti prežívať v našom kostole pôstne obdobie ako
príležitosť uľahčiť Pánovi Ježišovi krížovú cestu konaním dobrých
skutkov. V kaplnke, kde býva betlehem, je naaranžovaný obraz Pána
Ježiša s krížom a pri ňom tŕňové prúty. Za každý dobrý skutok môžu
deti zavesiť vymaľovaný papierový kvet na tŕne. Deti, ktoré sa chcú
zapojiť, môžu 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.

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

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

Život vo farnosti
Sviatostný život

Do rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu 15.3.2014 začlenil Peter
Lapin.

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 10 Eur,
bohuznáma 10 Eur.
Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvania
Pobožnosť krížovej cesty
V období Veľkého pôstu sa bude konať Pobožnosť krížovej cesty
na Kalvárskej hore - Urpín každú pôstnu nedeľu. Začne vždy
o 14.30 hod. Po jej skončení bude vo vrcholovom Kostole povýšenia
sv. Kríža svätá omša.
Rozpis jednotlivých pôstnych nedieľ:
1. pôstna nedeľa 9. 3. 2014 14.30 hod. • Seminár Badín
2. pôstna nedeľa 16. 3. 2014 14.30 hod. • Farnosť Selce
3. pôstna nedeľa 23. 3. 2014 14.30 hod. • Farnosť St. Sásová
4. pôstna nedeľa 30. 3. 2014 14.30 hod. • Farnosť Radvaň
5. pôstna nedeľa 6. 4. 2014 14.30 hod. • Františkánsky svetský rád
Kvetná nedeľa 13. 4. 2014 1430 hod. • Farnosť B. Bystrica mesto
Veľký piatok
18. 4. 2014 10.00 hod. • Bosí karmelitáni

Už tradične svätú omšu po krížovej ceste na piatu pôstnu nedeľu,
tento rok 6. apríla 2014, bude celebrovať diecézny biskup Mons.
Marián Chovanec.

Podeľme sa!
Katolícke hnutie žien Slovenska aj tento rok organizuje akciu
Podeľme sa!, s podtitulom: Nedávam almužnu, ale dávam to, čo si
odopriem. Tento rok vyzbierané peniaze budú použité na podporu
matiek s deťmi, mnohodetných rodín a rodín v sociálnej núdzi,
v pôsobnosti Diecéznej charity Rožňava. Bližšie informácie nájdete
na letáčikoch za lavicami.

Pôstna krabička pre Afriku 2014
Podporiť Charitu môžete okrem tradičnej jarnej zbierky aj formou
Pôstnej krabičky pre Afriku, ktorou sa Slovenská katolícka charita
snaží upozorniť na potrebu solidarity s deťmi postihnutými vírusom
HIV a chorobou AIDS v africkej Ugande.
Symbolom pomoci týmto chorým deťom je malá pôstna krabička,
ktorú Charita distribuovala spolu s informáciami o svojej činnosti
do viac ako 600 farností na celom Slovensku. Vďaka vašej štedrosti
sa v minuloročnej kampani vyzbieralo viac ako 120 000 eur, ktoré
SKCH použila na prevádzku sirotinca Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie a iné projekty na severe Ugandy. Dnes tak vďaka
dobrodincom zo Slovenska pomáha viac ako 170 deťom.

Koncert v Katedrále
Pozývame vás na organový koncert Benjamina Scotta, ktorý sa
uskutoční 25. marca 2014 (utorok) o 19.00 hod.
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