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Liturgický kalendár:
Pondelok 14.12. Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
Nedeľa

spomienka

20.12. 4. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ

ROK MILOSRDENSTVA
V utorok 8. decembra začal mimoriadny Svätý rok milosrdenstva.
Brány milosrdenstva sa otvorili dnešnú nedeľu. Aj naša Katedrála
má otvorenú Bránu milosrdenstva. Podmienky pre získanie
odpustkov nájdete v Katedrálnom infoliste. V kostole bude horieť
„Oheň Božieho milosrdenstva“ prinesený z Krakova, zo Sanktuária
Božieho milosrdenstva, ktorý zapálil sv. Ján Pavol II. ešte v r. 2003.
Tento oheň si môžete zobrať aj do svojich domácností ako symbol
a pripomienku toho, čo nám Pán Boh vo svojom milosrdenstve
ponúka.

Katechézy vo Svätom roku milosrdenstva
Od budúcej nedele vás pozývame na mesačné katechézy, ktoré
budú zamerané na tému milosrdenstva. Plagát nájdete na nástenke,
aj v Katedrálnom infoliste. Podkladom katechéz je bula pápeža
Františka Misericordiae Vultus (Tvár milosrdenstva). Katechéza
bude po svätej omši o 9.30 hod. na tému: Rozpomeň sa, Pane, na
svoje milosrdenstvo.

Spovedanie v Katedrále
Od pondelka 14. decembra do piatku 18. decembra a potom ešte
v pondelok 21. decembra až stredu 23. decembra budú v Katedrále
spovedať viacerí kňazi. V sobotu popoludní budeme spovedať
v Radvani a na Fončorde.

Dobrá novina
Chlapci a dievčatá, ktorí ste rozhodnutí ísť koledovať 25. decembra

popoludní, pozývame vás v nedeľu 20. decembra na sv. omšu
o 9.30 a po nej si urobíme prípravu na koledovanie. Z výťažku
verejnej zbierky podporí Dobrá novina projekty pre vodné zdroje
v subsaharskej Afrike.
Pre deti, ktoré sa pripravujú na koledovanie, to znamená niekoľko
hodín učenia a nácviku. Pre nás to znamená možno 15 minút, ktoré
im venujeme zo sviatočného popoludnia 25. decembra, ale môžeme
tak oceniť túto ich námahu a vypočuť si koledovanie Dobrej noviny.
Kto chce prijať detských koledníkov, môže sa zapísať v sakristii.

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré
bude vo štvrtok po večernej svätej omši.

Život vo farnosti
Obetovali ste
Na kvety: bohuznámy 65 eur;
na tlačiareň: bohuznámy 50 eur.
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše dary.

Zvonček tejto nedele na tlačiareň
Minulú nedeľu som vyhlásil, že zvonček tejto nedele použijeme na
zakúpenie tlačiarne. Našiel sa však darca, ktorý zakúpi tlačiareň a
dá ju na trvalé používanie farnosti, s tým, že zvonček použijeme na
zakúpenie tonerov a ak výjde, aj papiera. Všetkým darcom Pán Boh
zaplať.

Aktivita našich detí
Deti - a to všetky, ktoré prichádzajú do Katedrály - môžu do konca
adventu pokračovať v konaní dobrých skutkov a tak pripraviť

mäkšie jasličky pre Ježiška. Za každý dobrý skutok budú môcť do
pripravených jasličiek vložiť vatový tampón. Jasličky sú v strednej
kaplnke, kde býva betlehem. Na Vianoce do jasličiek položíme
sošku Ježiška a jasličky umiestnime pred oltár.

Pozývame
Benefičný koncert
V nedeľu 20. decembra vás pozývame na Adventný benefičný
koncert pre nadáciu Svetielko nádeje.
Koncert sa uskutoční v Katedrále o 15.00 hod.
Účinkujú: Cantus Monte Regis - spevácky zbor mesta Nová Baňa a
Základná umelecká škola Nová Baňa.
Diriguje: Mgr.art. Margaréta Žňavová.
Vstupné je dobrovoľné - výťažok z koncertu bude venovaný na
podporu projektov v prospech detských onkologických pacientov.

Duchovná obnova Rádia LUMEN
Rádio LUMEN pozýva na duchovnú obnovu v dňoch 18.-19.
decembra.
V tieto dni bude v Katedrále celbrovať večerné sväté omše a viesť
duchovnú obnovu Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny
biskup.

SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA
8.12.2015 - 20.11.2016
v Katedrále
sv. Františka Xaverského
v Banskej Bystrici
13. december 2015, nedeľa o 9.30
Otvorenie Brány milosrdebnstva
Mons. Marián Chovanec, diecézny biskup

Katechézy:
20.12.2015 (nedeľa), 9.30 sv. omša s katechézou 22.05.2016 (nedeľa), 9.30 sv. omša s katechézou

Rozpomeň sa, Pane, na svoje
milosrdenstvo... (Ž 25, 6)

Otče, zhrešil som proti nebu
i voči tebe (Lk 15, 18)

Božie milosrdenstvo – Otcove odpustky (22, 25)

Ježiš zjavil Božiu lásku (8-9)

Mons. Ján Krajčík, dekan-farár

Mgr. Peter Jandura, špirituál Kňaz. seminára

24.01.2016 (nedeľa), 9. sv. omša s katechézou 12.06.2016 (nedeľa), 9.30 sv. omša s katechézou
30

Jeho milosrdenstvo je večné (Ž 136)

Poďte, požehnaní môjho Otca (Mt 25, 34)

Boh je trpezlivý a milosrdný (6-7)

Skutky milosrdnej lásky (15-16)

Mons. Ján Krajčík, dekan-farár

P. Peter Slobodník, CSsR, spr.farn. BB-Radvaň

21.02.2016 (nedeľa), 9.30 sv. omša s katechézou 18.09.2016 (nedeľa), 9.30 sv. omša s katechézou

...aby sme dosiahli milosrdenstvo
(Hebr 4, 16)

Blahoslavení milosrdní, lebo oni
dosiahnu milosrdenstvo (Mt 5, 7)

Sláviť a zakúšať Božie milosrdenstvo (17-18)

Milosrdenstvo – nosný pilier Cirkvi (10-12)

P. František Honíšek, CM, rektor sv.Alžbety

ThLic. Martin Ďuračka, duch. správca UPC

13.03.2016 (nedeľa), 9.30 sv. omša s katechézou 9.10.2016 (nedeľa), 9.30 sv. omša s katechézou

Milosrdenstvo chcem a nie obetu

Hľa, tvoja matka (Jn 19, 27)
(Mt 9, 13) Mária, Matka milosrdenstva (24)

Obrátenie – spravodlivosť – milosrdenstvo (19-20)

ThLic. Ján Viglaš, rektor Kňazského seminára

Mgr. Peter Staroštík, farár BB-Fončorda

6.11.2016 (nedeľa), 9.30 sv. omša s katechézou
24.04.2016 (nedeľa), 9.30 sv. omša s katechézou Buďte milosrdní, ako je milosrdný

Otče, odpusť im, lebo nevedia,
čo robia (Lk 23, 34)

váš Otec! (Lk 6, 36)

Kristov kríž – uistenie o láske (21)

Mons. Ján Krajčík, dekan-farár

P. Jozef Mihok, CSsR, kaplán BB-Radvaň

Milosrdní ako Otec (13-14)

20. november 2016 Zatvorenie Brány milosrdebnstva
Ukončenie Svätého roku milosrdenstva
Vydáva RKC, Farnosť Basnká Bystrica - Katedrála, ako svoj týždenník pre vlastnú potrebu.
Povolenie Biskupského úradu v Banskej Bystrici zo dňa 29.10.2010, č. 2545/1/2010. Príspevok dobrovoľný.

