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Liturgický kalendár:
Pondelok
Nedeľa

Sv. Františky Rímskej, rehoľníčky
4. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ
15.3.
(Nedeľa radosti)
9.3.

ľub. spom.

Výročie zvolenia
V piatok 13. marca si pripomenieme 2. výročie zvolenia Pápeža Františka
na Petrov stolec. Pamätajme naňho vo svojich modlitbách. Pamätajme
naňho v tento deň vo svojich modlitbách.

Rekolekcie kňazov dekanátu
V pondelok 9. marca 2015 sa budú konať rekolekcie kňazov dekanátu
Banská Bystrica - Katedrála vo farnosti Fončorda. Koncelebrovaná svätá
omša začne o 9.00 hod. v kostole sv. Michala Archanjela.
Svätá omša v Katedrále o 8.30 nebude, nahlásený úmysel bude odslúžený
na rekolekciách.
Spovedná služba bude až popoludní.

Biblická olympiáda
Vo štvrtok a v piatok prebehne dekanátne (okresné) kolo Biblickej
olympiády pre ZŠ a SŠ, ktoré začne svätou omšou o 8.30 hod.
Pre nás je to výzva k modlitbe za mladých súťažiacich, ale aj výzva, aby
sme zobrali do rúk Písmo a pozorne ho čítavali.

Život vo farnosti

Sviatostný život

Do rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu 1.3.2015 začlenila Alica
Skurčáková.

Obetovali ste
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 5 Eur, B. Pipová 10
Eur, p. Gregorová 50 Eur, z krstu Alici Skurčákovej 35 Eur. Za vaše dary
úprimné Pán Boh zaplať!

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.

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:
3. pôstna nedeľa 8.3.2015 14.30 hod. • 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

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 v
tomto roku pomáha už viac ako 290 deťom.

Pôstna zbierka pre ľudí v núdzi - Zóna bez peňazí
Slovenské misijné hnutie a Komunitné centrum eMko pozývajú všetkých
ľudí širokého srdca k Pôstnej zbierke pre ľudí v núdzi.
Bude využité všetko, čo Vy už nepotrebujete, možno máte navyše, alebo
sa toho chcete jednoducho zriecť pre iných..
Môžete k nám priniesť denne od 8.00-15.00 do Misijného domu: čisté,
nepoškodené šaty pre deti aj dospelých, obuv, hračky, školské potreby,
vybavenie do domácnosti: funkčné elektrické spotrebiče, hrnce, riad,
koberce, záclony, posteľné prádlo... Ďakujeme!!!
Tiež Vás pozývame do Zóny bez peňazí v dňoch 13.-14.3 2015
od 9.00 -18.00 hod. v Misijnom dome.
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