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Spovedanie v Katedrále
Od pondelka 30. marca do stredy 1. apríla budú v Katedrále 
spovedať viacerí kňazi, podľa rozpisu na nástenke. Prosíme, aby ste 
využili uvedené možnosti, pretože počas veľkonočného trojdia sa 
už spovedať nebude!

Obrady v Katedrále
Veľkonočné trojdnie v Katedrále začne svätou omšou o 18.00 hod. na 
Zelený štvrtok a adoráciou do 21.00 hod. 
Liturgiu Veľkého piatku začneme spoločným slávením Ranných 
chvál s Posvätným čítaním a Lamentáciami proroka Jeremiáša 
ráno o  7.30 hod. Po Ranných chválach začneme Novénu k Božiemu 
milosrdenstvu. Hlavné obrady budú o 15.00 hod. a poklona Krížu do 
21.00 hod.
Liturgiu Bielej soboty začneme spoločným slávením Ranných chvál 
s Posvätným čítaním a Lamentáciami proroka Jeremiáša ráno o  7.30 
hod. Po Ranných chválach sa pomodlíme Novénu k Božiemu mi-
losrdenstvu, po ktorej bude vystavená Sviatosť Oltárna na adoráciu 
do 17.00 hod. Slávenie Veľkonočnej vigílie začne o 19.30 hod. Pro-
síme vás, aby ste si na túto slávnosť priniesli z domu sviece. Pred 
začiatkom obradov vás prosíme - ktorí môžete - zhromaždiť sa pred 
kostolom na obrad svetla.
Slávnostnú svätú omšu na Veľkonočnú nedeľu bude celebrovať 
diecézny biskup Mons. Marián Chovanec o 9.30 hod.

Liturgický kalendár:

Štvrtok 2.4.
ZELENÝ (VEĽKÝ) ŠTVRTOK 
- PAMIATKA PÁNOVEJ VEČERE

Piatok 3.4. VEĽKÝ PIATOK
Sobota 4.4. BIELA (VEĽKÁ) SOBOTA

Nedeľa 5.4.
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
- NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
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Ostatné slávenia nájdete v spoločnom rozpise Veľkého týždňa pre 
celé mesto.

Pôst na Veľký piatok
Veľký piatok 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.

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom
Dnes je počas všetkých svätých omší celoslovenská zbierka na po-
moc prenasledovamým kresťanom na Blízkom a Strednom východe 
a v Afrike. Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať!

Život vo farnosti
Sviatostný život
Do Rodiny Božích detí sa 14.3.2015 krstom začlenil Matúš Kalina.
Do Otcovho domu sme 17.3.2015 vyprevadili Imricha Kána (79r.)

Obetovali ste
V uplynulom období prispeli na kvety: M.Horniaková 50 Eur; na 

kostol: z pohrebu Imricha Kána 50 Eur.
Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvania
Pobožnosť krížovej cesty
Pátri karmelitáni pozývajú na Pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii. 
Kvetná nedeľa      29.3.2015 14.30 hod. • Farnosť B. Bystrica mesto
Veľký piatok          3.4.2015 10.00 hod. • Bosí karmelitáni


