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Liturgický kalendár:
Streda

2.4.

Piatok

4.4.

Sobota

5.4.

Sv. Františka z Paoly, pustovníka
Sv. Izidora, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sv. Vincenta Ferrera, kňaza

Nedeľa

6.4.

5. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ

ľub. spom.
ľub. spom.
ľub. spom.

Krížová cesta na Kalvárii
Budúcu nedeľu 6. apríla vás o 14.30 hod. pozývame na pobožnosť
krížovej cesty na Kalvárii. Pobožnosť za našu farnosť bude viesť
Františkánsky tretí rád. Následne svätú omšu bude celebrovať
diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Katechéza
Budúcu nedeľu vás o 8.50 hod. (po prvej svätej omši) pozývame na
4. katechézu v Máriinej škole pod názvom: Mária pod krížom.

Svätá omša pre prvoprijímajúce deti
V nedeľu bude svätá omša o 9.30 hod. zameraná pre prvprijímajúce
deti. Preto pre nich budú obsadené predné lavice. Prosíme, aby ste
sa podšs toho zariadili. Ďakujem.

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

Život vo farnosti
Vaša pomoc

V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 5 Eur,
bohuznáma 5 Eur. Bohuznámy podaroval 5 balíkov kancelárskeho
papiera.
Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvania
Rok Sedembolestnej Panny Márie v našej farnosti
V rámci Roka Sedembolestnej Panny Márie vás opätovne pozývame
budovať naše farské spoločenstvo Modlitbou za farnosť Katedrála.
Zapojiť sa môže rodina, spoločenstvo alebo jednotlivec. Pri putovnej
svieci so symbolom Sedembolestnej Panny Márie sa pomodlí
denne 1 desiatok ruženca na úmysly, týkajúce sa nášho farského
spoločenstva. Svieca s kartičkou sa odovzdávajú vždy v nedeľu pri
svätej omši pred požehnaním. Kto sa chce zapojiť, môže sa zapísať
do poradia na prihlasovacom hárku.

Kvetný víkend 2014
Sekcia pre mládež pozýva všetkých mladých na Diecézne stretnutie
mládeže pod názvom Kvetný víkend 2014. Bude sa konať v dňoch
od 11. až 13. apríla 2014 v Banskej Bystrici. Motto stretnutia znie:
„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“
(Mt5,3) Program začne sv. omšou vo farskom kostole o 18.30 hod.,
ktorú bude celebrovať generálny vikár Mons. Koppal. Hlavnými
hosťami na katechézach budú o. Marián Bublinec a o. Martin
Félix. V ponuke budú i workshopy na rôzne témy: identita ženy,
závislosti a cesta z nich, Boží pohľad na financie, chaos v chápaní
muža a ženy v súčasnej dobe, modlitba, konkrétna pomoc charite
a hospicu. Modlitebná vigília so začiatkom o 19:30 je otvorená
pre verejnosť. Program vyvrcholí sv. omšou na Kvetnú nedeľu s
hlavným celebrantom o. biskupom Chovancom o 9.45 hod. vo
farskom kostole, ktorý sa potom o stretne s mladými i na dialógoch.
Registrovať sa je možné elektronicky na stránke www.dcmmajak.
sk, do 31. 3. 2014 je účastnícky poplatok najnižší. Viac informácií
získate u svojho dekanátneho zástupcu pre mládež a na webovej
stránke.

Ubytovanie mladých v rodinách
Diecézne centrum mládeže sa obracia s prosbou na rodiny, ktoré by
boli ochotné počas Kvetného víkendu na 2 noci prijať účastníkov
Kvetného víkendu. Je potrebné rátať s príchodmi v neskorých

večerných hodinách kvôli programu, ktorý je do večera. Stravu si
účastníci zabezpečujú sami, je na vašej dobrej vôli, ako ich pohostíte.
Kto by mal záujem poskytnúť túto službu, môže sa prihlásiť
v sakristii Katedrály.

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.
Krížová cesta na Kalvárii
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.
Najbližšie termíny:
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
Svätú omšu na piatu pôstnu nedeľu bude celebrovať diecézny
biskup Mons. Marián Chovanec.

!!! !!! !!! !!! !!! !!! !!!
Púť do Čenstochovej a Licheni
Farnosť Krupina ponúka mariánsku púť do mariánskych svätýň v
Čenstochovej a Licheni, so zastávkou v rodisku sv. Faustíny Kowalskej, v termíne 21. - 25. mája 2014. Cena je 105 Eur + dobrovoľné
poistné.
Prihlásiť sa môžete v CK LYMOS-TURIST: telefonicky 045/5522337,
0903437371; mailom: lymos@stonline.sk najneskôr do 31. marca
2014.
Autobus bude brať pútnikov aj na trase vo Zvolene a v Banskej Bystrici.
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