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Liturgický kalendár:

Sobota

Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka, Sv.
Šebastiána, mučeníka
21.1. Sv. Agnesy, panny a mučenice
22.1. Sv. Vincenta, diakona amučeníka
23.1. Sv. Jána Almužníka, biskupa

Nedeľa

24.1.

Streda
Štvrtok
Piatok

20.1.

ľub. spom.
spomienka
sviatok
ľub. spom.

3. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
V modlitbách veriacich budeme po celý týždeň vkladať jednu
prosbu na tento úmysel.

KATECHÉZY v Roku milosrdenstva - ZMENA ČASU!!!
Na žiadosť viacerých z vás budú bývať katechézy vo Svätom roku
milosrdenstva v zmenenom čase a to v nedele po prvej svätej omši
o 9.00 hod.
Najbližšie sa takto po novom stretneme už budúcu nedeľu 24.
januára 2016.

Zbierka poštových známok
Slovenské misijné hnutie robí zbierku poštových známok, ktoré
môžete obstrihnuté s cca 2 cm okrajom priniesť do zbernej krabici
v Katedrále do 2. februára 2016. Za tieto známky napr. v Peru
zabezpečujú pohár mlieka denne pre deti predškolského veku, ktoré
sú bez domova.

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 kostol: bohuznáma 20 eur; M. Berik 10 eur.
Na Kaplnku sv. Jána Nepomuckého ste obetovali v novembri a
decembri: v pokladničke: 114,10 eur; osobné dary: Švantnerová V.
10 eur.
Výdavky na kaplnku boli v decembri 7.789,20 eur na projekty
zamerania, sanácie vlhkosti, sanácie krovu a stolárske výrobky.
Z vyššie uvedenej sumy sme mali 7.000 eur ako grant z Ministerstva
kultúry, z programu „Obnovme si svoj dom“, k čomu robíme
v týchto dňoch vyúčtovanie.

Úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše štedré dary!

Pozývame
Pozvanie na koncert
Milovníkov organovej hudby v meste pod Urpínom pozývame
v nedeľu 24. januára 2016 na organový koncert popredného a
svetovo uznávaného slovenského organistu Stanislava Šurina,
ktorý sa v Banskej Bystrici už viackrát predstavil ako znamenitý
organový virtuóz. Tentoraz Stanislav Šurin prichádza predstaviť
svoje nové CD Missa Tirnaviensis, na ktorom sa nachádza jeho
vlastná tvorba. Spolu s ním sa predstaví vynikajúca slovenská
sopránistka Hilda Gulyásová.
Koncert v banskobystrickej katedrále začne v predposlednú
januárovú nedeľu o 16.00 hod.

Pozvanie farnosti Banská Bystrica - mesto
Farnosť Banská Bystrica - mesto pozýva v Roku milosrdenstva na 4
prednášky, ktoré sa budú konať v Pastoračnom centre sv. Gorazda.
Témy:
1./ Milosrdenstvo Božie v Starom zákone
– SSDr. Pavol Vilhan, PhD., pedagóg TI
Termín: 17.1. nedeľa večer o 17.30 hod.
2./ Ježišovo posolstvo o Božom milosrdenstve
– Prof. ThDr. Anton Adam PhD, PhD., pedagóg TI
Termín: 14.2. nedeľa večer o 17.30 hod.
3./ Prameň inšpirácie – telesné a duchovné skutky milosrdenstva
– ThLic. Ján Viglaš, rektor seminára
Termín : 13.3. nedeľa večer o 17.30 hod.
4./ Milosrdenstvo ako základná téma v 21. storočí
– PhLic. Ing. Branislav Koppal, gen. vikár.
Termín : 3.4. nedeľa večer o 17.30. hod.

Oznam Diecézneho centra mládeže
DCM Maják oznamuje záujemcom o účasť na Svetových dní
mládeže v Krakove, že registrácia je už možná a to cez stránku
DCM.
Mladí pozývajú mladých zapojiť sa do projektu Si kľúčový. Projekt
je zameraný na povzbudenie mladých ľudí, prvovoličov a tých ktorí
v minulých parlamentných voľbách pre znechutenie nešli voliť, aby
v týchto voľbách využili príležitosť a voliť išli.
Projekt “Si kľúčový” sa nespája so žiadnou politickou stranou.
Je to iniciatíva mladých kresťanských lídrov, ktorí chcú vidieť zmenu
v našej spoločnosti a preto povzbudzujú ľudí, aby využili príležitosť
a ovplyvnili to, ako bude vyzerať naša vláda po voľbách.

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), 9.00 katechéza

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. katechéza

12.06.2016 (nedeľa), 9.00 katechéza

Jeho milosrdenstvo je večné (Ž 136)

Poďte, požehnaní môjho Otca (Mt 25, 34)

00

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), 9.00 katechéza

18.09.2016 (nedeľa), 9.00 katechéza

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

Sláviť a zakúšať Božie milosrdenstvo (17-18)

Blahoslavení milosrdní, lebo oni
dosiahnu milosrdenstvo (Mt 5, 7)
Milosrdenstvo – nosný pilier Cirkvi (10-12)

P. František Honíšek, CM, rektor sv.Alžbety

ThLic. Martin Ďuračka, duch. správca UPC

13.03.2016 (nedeľa), 9. katechéza

9.10.2016 (nedeľa), 9.00 katechéza

00

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
24.04.2016 (nedeľa), 9.00 katechéza

Otče, odpusť im, lebo nevedia,
čo robia (Lk 23, 34)
Kristov kríž – uistenie o láske (21)

P. Jozef Mihok, CSsR, kaplán BB-Radvaň

Mgr. Peter Staroštík, farár BB-Fončorda
6.11.2016 (nedeľa), 9.00 katechéza

Buďte milosrdní, ako je milosrdný
váš Otec! (Lk 6, 36)
Milosrdní ako Otec (13-14)

Mons. Ján Krajčík, dekan-farár

20. november 2016 Zatvorenie Brány milosrdebnstva
o 9.00 hod.
Ukončenie Svätého roku milosrdenstva
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