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Liturgický kalendár:
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

ZELENÝ (VEĽKÝ) ŠTVRTOK
- PAMIATKA PÁNOVEJ VEČERE
18.4. VEĽKÝ PIATOK
19.4. BIELA (VEĽKÁ) SOBOTA
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
20.4.
NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
17.4.

Krížová cesta dnes (13.4.) na Kalvárii
Dnes popoludní o 14.30 hod vás pozývame na tradičnú pobožnosť
krížovej cesty, ktorú vedie farnosť Banská Bystrica - mesto. Po nej
bude svätá omša.
Na Veľký piatok bude krížová cesta o 10.00 hod. a budú ju viesť pátri
karmelitáni.

Spovedanie v Katedrále
Od pondelka 14. apríla do stredy 16. apríla budú v Katedrále
spovedať viacerí kňazi, podľa rozpisu na nástenke.
Prosíme, aby ste využili uvedené možnosti, pretože počas
veľkonočného trojdia sa už spovedať nebude!

Zbierka na mládež
Dnes počas svätých omší je diecézna zbierka na mládež. Všetkým
darcom už dopredu vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Rozpis bohoslužieb Veľkého týždňa
Rozpis bohoslužieb Veľkého týždňa, ktoré budú v kostoloch mesta,
nájdete za lavicami.

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré
bude tento týždeň v stredu po večernej svätej omši.

Život vo farnosti
Duchovný život

V sobotu 12. apríla 2014 si sviatostné manželstvo vyslúžili Štefan
Pištula a Andrea Kandráčová.

Vaša pomoc

V uplynulom období prispeli na kostol: rod. Pištulová 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.
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:
Kvetná nedeľa 13. 4. 2014 1430 hod. • Farnosť B. Bystrica mesto
Veľký piatok
18. 4. 2014 10.00 hod. • Bosí karmelitáni
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