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Jarné kántrové dni
V stredu, piatok a sobotu sú Jarné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. 
Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá 

láska k blížnemu.

Pôstna aktivita detí
Pozývame všetky deti prežívať v našom kostole pôstne obdobie ako 
príležitosť uľahčiť Pánovi Ježišovi krížovú cestu konaním dobrých skutkov. 
V kaplnke, kde býva betlehem, je naaranžovaný obraz Pána
Ježiša s krížom a pri ňom tŕňové prúty. Za každý dobrý skutok môžu deti 
zavesiť vymaľovaný papierový kvet na tŕne. Deti, ktoré sa chcú zapojiť, 

môžu si nevymaľované kvety zobrať z košíka.

Ponuka detí
Deti, ktoré sa v našej farnosti pripravujú na prvé sväté prijímanie, chcú 
vám ponúknuť veľkonočné pozdravy a ozdoby, ktoré pripravili pre vás 
za dobrovoľný príspevok, podobne ako pred Vianocami. Výťažok bude 
použitý na výdavky, spojené so slávnosťou prvého svätého prijímania.
Tieto predmety nájdete v zadnej kaplnke na stolíku. K pozdravom si 

môžete zobrať aj priložené obálky.

Zbierka na Charitu
Dnes je celoslovenská zbierka na Charitu. Za vaše dary už dopredu 

vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Pôstna krabička pre Afriku
Podporiť Charitu môžete okrem tradičnej jarnej zbierky aj formou Pôstnej 
krabičky pre Afriku, ktorou sa Slovenská katolícka charita snaží upozorniť 
na potrebu solidarity s chudobnými rodinami a deťmi v africkej Ugande 
a Rwande.
Symbolom pomoci týmto chorým deťom je malá pôstna krabička, ktorú 
Charita distribuovala spolu s informáciami o svojej činnosti do viac ako 
600 farností na celom Slovensku. Vďaka dobrodincom zo Slovenska sa 
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v tomto roku pomáha už viac ako 290 deťom.

Zbierka na Kaplnku
Prosíme vás o pomoc s rozšírením pozvania k verejnej zbierke na Kaplnku 
sv. Jána Nepomuckého. Ak by ste vedeli vyvesiť plagát, či už v zamestnaní 
alebo vo vašej bytovke, radi vám ho dáme  — môžete si ho zobrať vzadu 
za lavicami.

Život vo farnosti
Sviatostný život
Do rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu 7.2.2015 začlenila Hana 
Karlíková.
Sviatostné manželstvo si 14.2.2015 vyslúžili Peter Mačkin a Kristína 
Pompurová.
Do Domu Nebeského Otca sme 20.2.2015 vyprevadili Magdalénu 
Valašťanovú (75 r.).

Obetovali ste
V uplynulom období prispeli na kvety: novomanželia Pompurovci 50 Eur, 
na kostol: bohuznámy 30 Eur. Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať!

 Pozvania
Pobožnosť krížovej cesty
Pátri karmelitáni pozývajú na Pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii. Po jej 
skončení bude v Kostole povýšenia sv. Kríža svätá omša.
Rozpis jednotlivých pôstnych nedieľ:
1. pôstna nedeľa  22.2.2015 14.30 hod. • Bosí karmelitáni
2. pôstna nedeľa    1.3.2015 14.30 hod. • Farnosť Fončorda
3. pôstna nedeľa    8.3.2015 14.30 hod. • Farnosť Františkánsky svetský rád
4. pôstna nedeľa  15.3.2015 14.30 hod. • Farnosť Čerín
5. pôstna nedeľa  22.3.2015 14.30 hod. • o. biskup Marián Chovanec
Kvetná nedeľa      29.3.2015 1430 hod. • Farnosť B. Bystrica mesto
Veľký piatok           3.4.2015 10.00 hod. • Bosí karmelitáni

Spievané vešpery
Budúcu nedeľu 1.3.2015 po večernej sv.omši budú spievané Vešpery, na 
ktoré vás pozývame.


