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Liturgický kalendár:
Piatok

11.4.

Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka

Nedeľa

13.4.

KVETNÁ NEDEĽA

spomienka

Krížová cesta dnes (6.4.) na Kalvárii
Dnes popoludní o 14.30 hod vás pozývame na tradičnú pobožnosť
krížovej cesty pre mesto. Zamyslenia budú mať členovia
Františkánskeho svetského rádu a po nej bude o.biskup Marián
Chovanec slúžiť svätú omšu.

Spovedanie v Katedrále
Od pondelka 7. apríla do piatku 11. apríla a od pondelka 14. apríla
do stredy 16. apríla budú v Katedrále spovedať viacerí kňazi, podľa
rozpisu na nástenke. Viacerí kňazi budú spovedať v sobotu 12. apríla
na Fončorde od 14.00 hod. a v Radvani od 15.30 hod.

Krížová cesta mladých na Kalvárii
V utorok po večernej svätej omši bude na Kalvárii pobožnosť
Krížovej cesty, ktorú bude viesť študujúca a pracujúca mládež.
Pozvaný je však každý, kto sa chce zúčastniť.

Ďakovná svätá omša
Vo štvrtok - ak mi Pán Boh dopraje - dožijem sa 50 rokov života.
Chcem mu poďakovať svätou omšou v stredu večer o 18.00 hod.
spolu s bratmi - kňazmi. Chcem ďakovať Pánu Bohu nielen za život,
ale aj za každého z vás, s kým ma spojila moja životná cesta. Ak
chcete ďakovať so mnou, pozývam vás na túto svätú omšu.

Výročie úmrtia Mons. Petra Dubovského
Vo štvrtok 10. apríla si pripomenieme 6. výročie úmrtia pomocného
biskupa Mons. Petra Dubovského, SJ. Pamätajme aspoň v ten deň
naňho vo svojich modlitbách.

Kvetná nedeľa
Sväté omše v Katedrále budú na Kvetnú nedeľu len o 8.00 a
o 18.00 hod. Spoločná slávnostná svätá omša pre mesto slávená
o. biskupom Mariánom Chovancom, bude vo Farskom kostole o 9.45
hod. Následne o 12.30 hod. budú v Katedrále Dialógy mladých sa
diecéznym biskupom.

Život vo farnosti
Duchovný život

V piatok 4. apríla 2014 sme do Domu nebeského Otca odprevadili
Františka Baisa (78 r.)

Vaša pomoc

V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 5 Eur,
bohuznáma 5 Eur, bohuznáma 10 Eur, bohuznáma 5 Eur;
na kvety: bohuznáma 10 Eur a bohuznáma 20 Eur.
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.
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:
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.
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