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Liturgický kalendár:
Utorok
Streda
Sobota
Nedeľa

Sv. Školastiky, panny
11.2. Prebl. Panny Márie Lurdskej
Sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa,
14.2.
patrónov Európy
15.2. 6. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
10.2.

spomienka
ľub. spom.
sviatok

Rekolekcie kňazov
V pondelok budú rekolekcie kňazov dekanátu Banská Bystrica
— Katedrála. Svätá omša - na ktorú vás pozývme - bude o 8.30 hod.
v Katedrále.
Dopoludnia spovedná služba nebude!

Svetový deň chorých
V sterdu 11.2.2015, na spomienku Lurdskej Panny Márie, slávime
zároveň Dvadsiaty tretí svetový deň chorých. Počas svätej omše
o 8.30 vyslúžime sviatosť pomazania chorých, ktorú môžu prijať tí,
ktorí sú vážne chorí alebo dosiahli 70 rokov života a počas posledných
3 mesiacov neprijali túto sviatosť.
Na jej prijatie odporúčame pripraviť sa svätou spoveďou. Kto bol na
svätej spovedi minulý týždeň k 1. piatku, tomu je spoveď platná aj
k prijatiu sviatosti pomazania chorých.

POZOR!!! ZMENA!!!
Svätá omša do Slovenského rozhlasu
Budúcu nedeľu 15.2.2015 bude z Katedrály vysielaná svätá omša do
Slovenského rozhlasu o 9.00 hod. Preto svätá omša o 9.30 nebude. Ak
by niekto na to pozabudol, môže ísť na sv. omšu o 9.45 do „Slovenského“
kostola Sv. Kríža. Alebo sa môže pridať k prvoprijímajúcim deťom a

ich rodičom, pre ktorých bude svätá omša mimoriadne o 10.30 hod.

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 začlenila 31. januára
2015 Zoja Kvietková.
Sviatosť manželstva si 31. januára 2015 vyslúžili Radoslav Seňo a
Veronika Piterková.
Do Domu nebeského Otca sme 27. januára 2015 odprevadili
Ing. Ľubomíra Lehoťana (70r.), Katarínu Szmudovú (62r.)
a 30. januára 2015 Ing. Jozefa Štrbu (73r.).

Obetovali ste
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 10 Eur,
bohuznáma 10 Eur, pani Dlhošová 50 Eur, z pohrebu Kataríny
Szmudovej 80 Eur; na kvety: novomanželia Seňovci 70 Eur.
Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať!

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
V mesiaci január ste prostredníctvom Verejnej zbierky na opravu
Kaplnky sv. Jána Nepomuckého prispeli celkovou sumou 1.500 Eur.
Všetkým doterajším darcom úprimné Pán Boh zaplať!
Mediálne nám pomáhajú propagáciou:
• Mesto Banská Bystrica vyvesením plagátov na vývesných
miestach mesta
• Bystricoviny.sk článkom Verejná zbierka na záchranu Kaplnky
svätého Jána Nepomuckého z 26. januára 2015 na webovom

linku: http://www.bystricoviny.sk/spravy/verejna-zbierka-nazachranu-kaplnky-svateho-jana-nepomuckeho/#iJatIunmDi8
• TV HRONKA vo vysielaní relácie Verejná zbierka na záchranu
kaplnky z 29. januára 2015, archív TV Hronka: http://www.
tvhronka.sk/spravodajstvo/verejna-zbierka-na-zachranukaplnky/
• RTVS vo vysielaní relácie Správy RTVS z regiónov 3. februára 2015,
archív RTVS: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/58514
• Bystrica.sme.sk článkom Obnovu kaplnky pri Malej stanici
môžete podporiť aj kúpou magnetky, či sviece z 5. februára
2015 na webovom linku: http://bystrica.sme.sk/c/7628622/
obnovu-kaplnky-pri-malej-stanici-mozete-podporit-aj-kupoumagnetky-ci-sviece.htm
Predmety (sviečky, magnetky, knihy), kúpou ktorých je možné
podporiť Zbierku, si môžete zakúpiť na týchto miestach:
• Katedrála sv. Františka Xaverského
• Informačné centrum mesta BB, Radnica, Nám. SNP 1
• Diecézne pastoračné centrum Jána Pavla II., Kapitulská 21
• Mammacentrum sv. Agáty, T. Andrašovana (Belvedér)
• Forum caffe restaurant, Nám. SNP 27
• Kaviareň HOLUB, pobočka Orange Slovensko, Jegorovova 20
O darcoch a daroch, ako aj ďalšie informácie o Kaplnke sv. Jána
Nepomuckého, nájdete na internetovej stránke farnosti: www.
katedralabb.sk

Pozvania
Národný týždeň manželstva
V dňoch 9. – 15. februára 2015 bude prebiehať na Slovensku
5. ročník kampane Národný týždeň manželstva s témou „On a
Ona — jednota v rozdielnosti“.

Náplňou kampane NTM je podporiť manželstvo ako spoločnú,
miestami namáhavú cestu, na ktorej manželia chcú stáť pevne a
navždy jeden pri druhom.
Program v Banskej Bystrici:

nedeľa 8.2.2015 o 16.00 — Smiem prosiť?
(Tanečný večer pre manželské páry)

Tančená škola K-Dance, J. Kráľa 3

pondelok 9.2.2015 o 18.00 — Viac ako pieseň
(Koncert nielen pre manželov)

Evanjelický kostol, Lazovná 46

utorok 10.2.2015 o 19.15 — Jednota v rozdielnosti
(Prednáška Richarda Vašečku, poslanca NR SR)

Centrum Jána Pavla II., Kapitulská 21

streda 11.2.2015 o 18.00 — Panikááá! Chystáme svadbu!
(Workshop o tom, ako sa pripraviť na svadbu... bez stresu)

Centrum Jána Pavla II., Kapitulská 21

štvrtok 12.2.2015 o 18.00 — Vydržať sa oplatí
(Príbehy 2 manželských párov o rozdieloch,
ktoré im dali v manželstve zabrať)

Bratská jednota baptistov, Horná strieborná 5

piatok 13.2.2015 o 18.00 — Rozdielnosť v komunikácii
(Interaktívna prednáška terapeuta Kamila Bartka s manželkou)

Spoločenské centrum, Kollárova 18
Viac nápadov a inšpirácií ako prežiť týždeň manželstva nájdete na:
www.ntm.sk
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