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Liturgický kalendár:
Pondelok
Streda
Nedeľa

Sv. Turibia de Mongrovejo, biskupa
25.3. ZVESTOVANIE PÁNA
29.3. KVETNÁ NEDEĽA
23.3.

ľub. spom.
slávnosť

Spovedanie v Katedrále
Od pondelka 23. marca do piatku 27. marca a od pondelka 30. marca
do stredy 1. apríla budú v Katedrále spovedať viacerí kňazi, podľa
rozpisu na nástenke. Viacerí kňazi budú spovedať v sobotu 28. marca
na Fončorde od 14.00 hod. a v Radvani od 15.30 hod.

Kvetná nedeľa
Sväté omše v Katedrále budú na Kvetnú nedeľu len o 8.00 a o 18.00
hod. Spoločná slávnostná svätá omša pre mesto, slávená o. biskupom
Mariánom Chovancom, bude vo Farskom kostole o 10.30 hod.

Rozpis bohoslužieb Veľkého týždňa
Rozpis bohoslužieb Veľkého týždňa, ktoré budú v kostoloch mesta,
nájdete za lavicami.

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom
Uvedomujeme si, že naši veriaci pravidelne a obetavo podporujú
viaceré finančné projekty, ale táto mimoriadna zbierka, ktorá bude na
Kvetnú nedeľu, je dôsledkom výnimočne zlej hmotnej situácie na smrť
prenasledovaných kresťanov. Svojou finančnou pomocou môžeme
viacerým ľuďom na Blízkom a Strednom východe i v Afrike zachrániť
zdravie i životy. Všetkým darcom už vopred úprimné Pán Boh zaplať!

Zmena času
Budúci víkend sa zo soboty na nedeľu posunie čas o 1 hodinu dopredu.

Dávame do vašej pozornosti
Púť do Lúrd
Pozývame Vás na Púť k Panne Márii–Nepoškvrnene Počatej do Lúrd
/letecky zo Sliača/. Termín: 7.-9. apríl 2015. Cena: cca 400,- €.
Odlet: zo Sliača /a to už druhý raz od stvorenia sveta priamo do Lúrd/

Púť je organizovaná pod záštitou Mons. Branislava Koppala, generálneho vikára Banskobystrickej diecézy. V cene je zahrnuté: 2x ubytovanie s polpenziou v 3*** hoteli, sprievodca, spiatočná letenka zo Sliača
priamo do Lúrd, pútnický poplatok a základné cestovné poistenie .
Prihlásiť sa môžete najlepšie mailom /ak ho nemáte, pužite kontakt
Vašich blízkych/ na mailovej adrese: putdolurd@gmail.com
alebo na telefonickom kontakte do Diecézneho centra v B.B., odkiaľ
Vám pošleme bližšie informácie a aj spôsob platby. č.t. 0948/556154
(po-pia 8.00 – 11.30 ).

Život vo farnosti
Obetovali ste
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma rodina 50 Eur,
bohuznámy 100 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:
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

Kvetný víkend
Pre všetkých mladých, ktorí chcú prijať Pánovo pozvanie vydať sa
s Ním na cestu, ktorá je podľa slov Svätého Otca Františka, napriek
všetkým výzvam cestou opravdivého šťastia, pripravujeme Kvetný
víkend. Pozývame vás na diecézne stretnutie mladých, ktoré sa bude
konať cez víkend v dňoch od 27.-29. marca 2015. Mladých čakajú
zaujímaví hostia a ešte zaujímavejšie témy.

Modlitby matiek
Pozývame všetky duchovné a fyzické matky na modlitbové trojdnie
Modlitieb matiek - komunity Útecha, ktoré sa uskutoční v kostole
Panny Márie Pomocnice v Sásovej 27.-29.3.2015. Program stretnutia
je na nástenke.
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