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Liturgický kalendár:
Pondelok 11.5. Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice ľub. spom.

Utorok 12.5.
Sv. Nerea a Achila, mučeníkov, 
Sv. Pankráca, mučeníka

ľub. spom.

Streda 13.5. Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej ľub. spom.

Štvrtok 14.5. NANEBOVSTÚPENIE PÁNA slávnosť

Sobota 16.5. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka spomienka

Nedeľa 17.5.
7 NEDEĽA VO VEĽKONOČNOM 
OBDOBÍ

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána
Vo štvrtok 14. mája je prikázaný sviatok Nanebovsúpenia Pána.
To znamená, že v tento deň, resp. v stredu večer, sa máme zúčastniť 
na svätej omši. Sväté omše budú ako v pracovný deň, ráno o 7.00 a 
8.30 hod. a večer o 18.00 hod..

Prosebné dni
Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden 
deň. Obsahom je prosba za úrodu. 
V Katedrále sa budeme spoločne modliť na tento úmysel v pondelok 
pri svätých omšiach.

Zbierka na masmédiá
Budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. 
Všetkým darcom už vopred úprimné Pán Boh zaplať!

PROGRAM V KATEDRÁLE
Pozývame Vás na Noc kostolov, ktorá bude 29.5.2015 a na 
Katechézu k 300. výročiu posviacky Katedrály, ktorá sa prekladá 
pre birmovku z 24.5.2015 na 31.5.2015, teraz mimoriadne na svätú 
omšu o 18.00 hod.

Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude v stedu, po 
večernej sv. omši. 
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Život vo farnosti
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
V mesiaci apríl ste prostredníctvom Verejnej zbierky na opravu 
Kaplnky sv. Jána Nepomuckého prispeli celkovou sumou 
1.173,30Eur. Z toho na účet prišlo 105,00 Eur, na zberných miestach 
za sviece a magnetky 1.068,30 Eur (Fončorda 300,05 Eur, Radvaň 
360,98 Eur, Badín 74,00 Eur, Mammacentrum 10 Eur, Farnosť 
Pohorelá 323,00 Eur).
Spolu za január - apríl sa tak vyzbieralo 6.447,11 Eur, za propragačné 
a darčekové predmety sme zaplatili 1.596,84 Eur. Poplatky za vedenie 
účtu spolu 6,00 Eur. Na účte aktuálne máme 4.844,27 Eur.
Všetkým doterajším darcom úprimné Pán Boh zaplať! 

Pozvania
Púť seniorov
Združenie kresťanských seniorov pozýva na púť na Staré Hory 13. mája 
2015. O 9.45 hod. začne modlitba posvätného ruženca, o 10.30 hod. bude 
diecézny biskup sláviť svätú omšu. 
Odchody autobusov z hlavnej stanice o 7.20 a o 8.00 hod.

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.


