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Sväté omše budúcu nedeľu - ZMENA!
V súvise so slávnosťou Prvého svätého prijímania, budúcu nedeľu 
11. mája sväté omše budú o 8.00 hod., o 10.00 hod. slávnostná a 
večer o 18.00 hod.
Prvé sv. prijímanie
Budúcu nedeľu bude slávnosť Prvého svätého prijímania. V súvise 
s tým bude v sobotu po druhej svätej omši Prvá svätá spoveď pre 
deti. Na sv. spoveď môžu prísť aj rodičia a príbuzní detí.
Prosíme vás o modlitby za deti a ich rodičov, aby sa mohli čo 
najlepšie pripraviť na túto slávnosť aj duchovne.
Režim v Katedrále vo štvrtok
Vo štvrtok je štátny sviatok. Preto počas dňa bude Katedrála 
zatvorená. Sväté omše však budú v pravidelnom čase o 7.00 hod., 
8.30 hod. a večer o 18.00 hod.
Zbierka na seminár
Budúcu nedeľu je celodiecézna zbierka na Kňazský seminár 
v Badíne. Všetkým darcom už vopred vyslovujeme úprimné Pán 
Boh zaplať!
Brigáda na Kalvárii
Pátri karmelitáni pozývajú na dobrovoľnícku akciu skrášľovania 
Kalvárie vo štvrtok 8. mája od 9.00 hodiny. Ktorí môžete, 
doneste si náradie (hrable, sekerky, záhradnícke nožnice, 
rukavice). Tých, ktorí by chceli, ale nemôžu prísť, prosíme 
o modlitby. Prípadne, ak by niekto chcel ponúknuť na občerstvenie 
pre brigádnikov niečo sladké, pečené, môže to priniesť, resp. 
zavolať pátrom karmelitánom alebo nám na faru a prídeme pre to. 
Po skončení práce bude už tradične kotlíkový guláš.

Liturgický kalendár:
Nedeľa 11.5. 4. NEDEĽA VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ



Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude tento týždeň 
v piatok, po večernej sv. omši, spojené s výzdobou na slávnosť 
Prvého svätého prijímania.

Život vo farnosti
Sviatostný život
Do rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu 27.4.2014 začlenili Jana 
Kokošková a Jakub Koniar.
V sobotu 26. apríla 2014 si sviatostné manželstvo vyslúžili René 
Kotlas a Sandra Ondrejková.

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma rodina 20 Eur, 
bohuznáma 5 Eur, bohuznáma 20 Eur, bohuznáma rodina 50 Eur, 
bohuznámy 50 Eur;
na kvety: Ruža Márie Horniakovej 50 Eur, rod. Ondreková 50 Eur, 
bohuznáma 5 Eur, bohuznáma 10 Eur, Ruža Margity Jablonskej 50 
Eur, novomanželia Kotlasovci 70 Eur.
Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvania
Púť do Krakova
Miestna skupina SSV v Banskej Bystrici pozýva na 10. rozhlasovú 
púť Rádia LUMEN do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. 
Odchod autobusu bude 10. 5.2014 o 4.30 hod. zo Železničnej stanice a 
o 4.45 hod. od Penziónu v Sásovej. Predpokladaný návrat o 21.00 hod. 
Záväzné prihlášky s úhradou 15 Eur (vrátane poistenia) môžete dať 
v predajni Spolku sv. Vojtecha na Lazovnej ul. alebo u Ing. Antona 
Mihaľku, tel. 417 74 25, 0915 274 368.
Program púte:

9.00  Otvorenie púte
9.30  Modlitba ruženca



10.30 Slávnostná sv. omša (celebruje Mons. Štefan Sečka)
13.20 Koncert gospelových piesní
14.20 Dejiny rozhlasových pútí
15.00 Hodina Božieho milosrdenstva
15.30  Ukončenie púte

Deň rodiny
Diecézne centrum pre rodinu pozýva rodiny na Deň rodiny, ktorý 
sa bude konať 17.-18.5.2014.
V sobotu 17.5. to bude program pod Pamätníkom SNP od 10.00 do 
17.00 hod. 
V nedeľu 18.5. svätá omša vo Farskom kostole Nanebovzatia 
Panny Márie o 11.00 hod. - hlavným celebrantom bude Mons. 
Branislav Koppal, generálny vikár.
Podrobnejší program nájdete na nástenkách v kostoloch a na 
internetovej stránke: www. denrodinybb.sk 

Mariánska púť: letecky zo Sliača do Lúrd
Mariánska púť do Lúrd bude v dňoch 23. – 25. septembra 2014, 
prihlasovanie je otvorené do 15. júna. Mariánska púť do Lúrd 
letecky zo Sliača je pod záštitou generálneho vikára Banskobystrickej 
diecézy Mons. Branislava Koppala. Cena púte  420,- € (cena zahŕňa: 
dopravu, poistenie, ubytovanie s polpenziou v 3* hoteli). Spôsob 
prihlasovania: telefonicky, emailom. Zadajte svoje osobné údaje 
(meno, priezvisko, dátum narodenia, č. OP, trvalé bydlisko, telefón, 
e-mail - čím súhlasíte s ich spracovaním údajov za účelom púte), 
následne uhraďte zálohu 100,-€/príp. 420,-€ na číslo účtu 520700-
4204232370/8360 (do poznámky uveďte svoje meno). Po pripísaní 
úhrady Vám potvrdíme Vašu registráciu. Kontakt: p. Eva Synaková, 
0948 556 154 (po-pia 8.00-11.30), putdolurd@gmail.com

Výročné stretnutie
Združenie kresťanských seniorov pozýva na výročné stretnutie 
členov klubu v nedeľu 4. mája (teda dnes) o 14.30 hod. v Diecéznom 
centre Jána Pavla II.
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