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Liturgický kalendár:

Pondelok 22.2. Katedra sv. Petra, Apoštola sviatok

Utorok 23.2. Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka ľub. spom.

Nedeľa 28.2. 3. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ

Štúdium teológie
Tí, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a chcú veľkodušne odpovedať 
na tento Boží hlas, môžu sa prihlásia do kňazského seminára a na 
štúdium teológie v Badíne.
Pre nás ostatných je toto obdobie pozvaním modliť sa za nové 
duchovné, najmä kňazské povolania aj z našej farnosti a nášho 
mesta.

Prosba a pozvanie p. farára Mesíka z Čerína
Budúcu sobotu pozývame všetkých ma koncert pre Čerín. Koncert 
klasickej a sakrálnej hudby bude venovaný na podporu gotického 
kostola sv. Martina v Čeríne v súťaži o < nancovanie reštaurovania 
700-ročných fresiek v tamojšom kostole. Program začne v sobotu 
27. februára 2016 svätou omšou o 17.00 hod. v kostole sv. Martina, po 
ktorej bude nasledovať koncert. 
Hlasovať na získanie & nančného grantu VÚB možno na stránke 
www.vub.sk/fresky. Hlasovanie je zadarmo a trvá do 29.2.2016.

Pôstna aktivita detí
Pozývame všetky deti prežívať v našom kostole pôstne obdobie 
ako príležitosť uľahčiť Pánovi Ježišovi krížovú cestu poslušnosťou 
rodičom. V kaplnke, kde býva betlehem, je naaranžovaná socha 
Pána Ježiša a pri nej zelená lúka. Za každú ochotnú poslušnosť 
môžu deti vymaľovať ovečku alebo baránka a prilepené na špaidli 



alebo špáratku umiestniť do trávy. Deti, ktoré sa chcú zapojiť, môžu 
si nevymaľované obrázky zobrať z košíka.

Zbierka na Charitu
Minulú nedeľu bola celoslovenská zbierka na Charitu. V našej 
farnosti sa vyzbieralo 545,00 eur. Za vaše dary vyslovujeme úprimné 
Pán Boh zaplať.

Ponuka detí
Deti ponúkajú už tradične svoje výrobky, ktoré si môžete zakúpiť 
v zadnej kaplnke na stolíku.

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

Život vo farnosti
Obetovali ste
V uplynulom týždni ste obetovali na kostol: bohuznáma 5 eur, Ján 
a Katka 30 eur.
Darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Pozývame
Metodický deň
V stredu je metodický deň pre katechétov a učiteľov náboženstva. 
Svoj program začnú svätou omšou o 8.30 hod. v Katedrále.



Pobožnosti krížovej cesty na Kalvárii
Bratia bosí karmelitáni pozývajú v pôstne nedele a na Veľký piatok 
na pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii. V nedele pobožnosť začne 
o 14.30 hod. a bude ukončená svätou omšou. Na Veľký piatok bude 
o 10.00 hod. Naša farnosť Katedrála bude mať tradične 5. pôstnu 
nedeľu - pobožnosť bude viesť Mons. Marián Chovanec, diecézny 
biskup. 

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:

3./ Prameň inšpirácie – telesné a duchovné skutky milosrdenstva 
– I Lic. 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.
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SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA

13. december 2015, nedeľa o 9.30 
Otvorenie Brány milosrdebnstva
Mons. Marián Chovanec, diecézny biskup

20.12.2015 (nedeľa), 9.30 sv. omša s katechézou     

Rozpomeň sa, Pane, na svoje
milosrdenstvo... (Ž 25, 6)
Božie milosrdenstvo – Otcove odpustky (22, 25)

Mons. Ján Krajčík, dekan-farár 

24.01.2016 (nedeľa), 9.00 katechéza     

Jeho milosrdenstvo je večné (Ž 136)
Boh je trpezlivý a milosrdný (6-7)

Mons. Ján Krajčík, dekan-farár 

21.02.2016 (nedeľa), 9.00 katechéza   

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

Sláviť a zakúšať Božie milosrdenstvo (17-18)

P. František Honíšek, CM, rektor sv.Alžbety 

13.03.2016 (nedeľa), 9.00 katechéza     

Milosrdenstvo chcem a nie obetu
(Mt 9, 13)

Obrátenie – spravodlivosť – milosrdenstvo (19-20)

+ Lic. 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 

22.05.2016 (nedeľa), 9.00 katechéza     

Otče, zhrešil som proti nebu 
i voči tebe (Lk 15, 18)
Ježiš zjavil Božiu lásku (8-9)

Mgr. Peter Jandura, špirituál Kňaz. seminára

12.06.2016 (nedeľa), 9.00 katechéza     

Poďte, požehnaní môjho Otca (Mt 25, 34)

Skutky milosrdnej lásky (15-16)

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

18.09.2016 (nedeľa), 9.00 katechéza     

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

+ Lic. Martin Ďuračka, duch. správca UPC 

9.10.2016 (nedeľa), 9.00 katechéza     

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

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 

8.12.2015 - 20.11.2016

v Katedrále 
sv. Františka Xaverského 

v Banskej Bystrici

Katechézy: 

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


