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Liturgický kalendár:
Utorok
Streda
Sobota
Nedeľa

Siedmich svätých zakladateľov
rehole Služobníkov Panny Márie
18.2. POPOLCOVÁ STREDA
Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa
21.2.
Cirkvi
22.2. 1. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ
17.2.

ľub. spom.

ľub. spom.

Pôstne obdobie
Popolcovou stredou začína pôstne obdobie – čas našej osobnej
prípravy na prežívanie daru vykúpenia utrpením, smrťou a
zmŕtvychvstaním nášho Pána Ježiša Krista.
Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého
pokrmu. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili
štrnásty rok života; zákon pôstu (prísny) však zaväzuje všetkých
plnoletých (myslí sa od 18 r.) až do začatia šesťdesiateho roka života.
Prísny pôst znamená iba raz do dňa sa do sýtosti najesť. Na raňajky
a večeru možno niečo zjesť. Chorí tiež majú oslobodenie.
Svätú omšu o 18.00 bude celebrovať diecézny biskup Mons. Marián
Chovanec.
Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní
pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a
preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné
odpustky.
Pozvánka na Katechézu
Budúcu nedelu 22. februára vás pozývame na 6. katechézu v rámci
našej duchovnej prípravy 300-ého výrocia posviacky Katedrály.
Svätú omšu o 9.30 hod. bude celebrovat otec Dominik Markoš a po
svätej omši bude hovoriť na tému zo Cirkev žije všade. Po katechéze
vás pozývame na malé agapé a diskusiu v sakristii.

Zbierka na Charitu
Budúcu nedeľu je celoslovenská zbierka na Charitu. Za vaše dary už
dopredu vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

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

Život vo farnosti
Obetovali ste
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznámy 39 Eur.
Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvania
Pozvánka na Adoráciu
Farnosť Fončorda pozýva na 40-hodinovú eucharistickú pobožnosť,
ktorá začne v pondelok o 7.00 a bude trvať do utorka 24.00 hod.
Pozvánka miestnej skupiny SSV
Miestna skupina SSV v Banskej Bystrici pozýva členov a priaznivcov
na Výročné stretnutie, ktoré sa bude konať 22. februára 2015
o 15.00 hod. v Dome Slovenského misijného hnutia na Skuteckého
ul. 4. Súčasťou programu bude beseda na tému: Zasvätený život
(saleziáni Don Bosca).
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