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10.5. 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Slávnosť 1. svätého prijímania
Budúcu nedeľu, 10. mája 2015 bude v našej farnosti slávnosť Prvého
svätého prijímania. Preto sväté omše budú v zmenenom režime:
o 8.00 hod., slávnostná o 10.00 hod. a večer o 18.00 hod.
V súvise s Prvým sv. prijímaním bude v sobotu pri svätej omši o 8.30
hod. krst dvoch prvoprijímajúcich a po svätej omši bude nácvik a
Prvá svätá spoveď pre ostatných.
Prosíme vás o modlitby za deti a ich rodičov, aby sa dobre
pripravili na tieto slávenia v ich rodinách.

Piatok - štátny sviatok
V piatok bude štátny sviatok, preto Katedrála bude otvorená len
na sväté omše ráno o 7.00, 8.30 a večer o 18.00. Počas dňa nebude
spovedná služba a kostol bude zatvorený.

Rekolekcie kňazov dekanátu
Vo štvrtok sa budú konať rekolekcie kňazov dekanátu Banská
Bystrica - Katedrála. Slávnostná svätá omša o 9.00 hod. bude
v Univerzitnom pastoračnom centre Štefana Moysesa, biskupa, na
Tajovského ulici.
Svätá omša v Katedrále o 8.30 hod. nebude a spovedná služba bude
vo štvrtok až popoludní.

Zbierka na seminár
Minulú nedeľu bola zbierka na Kňazský seminár. V našej farnosti sa
vyzbieralo 566,50 Eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvánka na spievané vešpery
V nedeľu 10. mája vás pozývame po večernej svätej omši na spievané
vešpery.

Život vo farnosti
Sviatostný život
Do Domu Nebeského Otca sme vyprevadili 23. apríla 2015 Máriu
Stykovú (92 r.).

Obetovali ste
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 20 Eur, bohuznáma
20 Eur, z krstu Emy Martinkovičovej 20 Eur, z pohrebu Márie Stykovej 50
Eur. Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvania
Púť do Krakova
Miestna skupina SSV pozýva členov, sympatizantov a ostatných veriacich
dňa 9. mája 2015 (sobota) na 11. rozhlasovú púť Rádia LUMEN do
Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove.
Doprava autobusom (15 eur vrátane poistenia), odchod autobusu
o 4.20 zo zast. MHD Radvaň-Jednota, 4.25 zo zast. MHD Kijev.nám.
Fončorda, 4.30 zo železn.stanice, 4.45 Sásová - Penzión.
Záväzné prihlášky s úhradou 15 Eur do 5. mája 2015:
- v predajni SSV, ul. Lazovná, 048/4123535
- u p. Mihaľku Antona Ing., 048/4177425, 0915274368.

Deň rodiny
Centrum pre rodinu pozýva jednotlivcov i organizácie k sláveniu Dňa
rodiny 2015 v Banskej Bystrici s mottom: „Aby deti otca mali, aby mali
mamu, príď to povedať nahlas!“
Deň rodiny 2015 sa slávi dňa: 16. mája 2015 v čase od 11:00 do 16:00 hod.
– verejné podujatie na ploche pod pamätníkom SNP v Banskej Bystrici.

Brigáda na Kalvárii
Pátri karmelitáni pozývajú na skrášlenie Kalvárie jej uprataním v sobotu
16. mája 2015. Pracovať sa začne od 9.00 hod. Inštrukcie a náradie
dostanete pri kláštore. Po skončení prác bude spoločné občerstvenie.
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