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Liturgický kalendár:

Štvrtok 3.3. sv. Kazimíra ľub. spom.

Nedeľa 6.3. 4. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ

Oznamy diecézneho biskupa:
 - k voľbám
Milí veriaci, žijeme v demokratickej krajine, v ktorej môžeme 
slobodne žiť a vyznávať svoju vieru; to je veľký dar, za ktorý 
treba Bohu ďakovať. Naša vďačnosť sa prejavuje aj v tom, že 
sa primerane spoločensky angažujeme. Keď chápeme ľudské 
spolužitie predovšetkým ako poriadok, ako uplatňovanie práv a 
plnenie povinností, ako trvalú ochotu deliť sa s inými, ako túžbu 
po vzájomnom obohacovaní sa duchovnými hodnotami (por. 
encyklika Pacem in terris, 36) – tak to dajme najavo. 
Prosím, zúčastnime sa na voľbách a modlime sa o požehnanie pre 
našu krajinu. Veď starosť o spoločné dobro zahŕňa v sebe aj starosť 
o našich drahých doma i o nás samých.

 - k štúdiu 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.

 - falošný kňaz - upozornenie
Začiatkom roka sa na území našej diecézy (v Dudinciach a okolí) 
pohyboval pán Vladimír, ktorý sa vydával za kňaza – redemptoristu 
východného obradu z kláštora v Humennom. Bol oblečený ako 



klerik a získaval informácie o miestnych kňazoch a kostolníkoch, 
navštevoval fary a ďalších veriacich. Snažil sa získať peniaze na omše.
Tento falošný kňaz pred pár rokmi „pracoval“ aj v Humennom 
a Snine. Jeho prípadom sa zaoberala polícia vo Svidníku a vec 
evidovala ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Táto 
osoba, pre náš biskupský úrad neznáma, nemá žiadne povolenie 
pastoračne účinkovať na území našej diecézy.

Prosba farára D. Mesíka z Čerína
Do zajtrajšej polnoci (pondelok 29.2.2016) môžeme dať svoj 
hlas na podporu gotického kostola sv. Martina v Čeríne v súťaži 
o G nancovanie reštaurovania 700-ročných fresiek v tamojšom 
kostole. Hlasovať na získanie & nančného grantu VÚB možno na 
stránke www.vub.sk/fresky. Hlasovanie je zadarmo a trvá krátko.
Ja aj s organistom budeme teraz po svätej omši pred kostolom 
pomáhať tým, ktorí chcú dať hlas a majú len mobil, ale nie 
internet. Vy nám poviete len svoje číslo a následne kód, ktorý 
vám príde sms-kou. Je to šanca urobiť dobrý skutok, nuž, bola by 
škoda premrhať ju.

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.

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 20 eur;
na kvety: bohuznáma 15 eur.
Darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Pozývame
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. 

Pôstna krabička pre Afriku
Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila už piaty ročník 
kampane Pôstna krabička pre Afriku, ktorá je zameraná na pomoc 
viacerým krajinám subsaharskej Afriky. Svojím pôstnym darom 
môžu veriaci pomôcť africkým deťom a rodinám. V tomto roku ide 
hlavne o podporu výstavby murovanej budovy pre materskú školu 
v Ugande a tiež projekty v Rwande, Južnom Sudáne a Keni.

Pastorácia rozvedených
Rehola Misionárov saletínov (farnosť Chrenovec-Brusno) 
v spolupráci s laikmi organizujú duchovné obnovy pre rozvedených: 
„rozVEDENÍ k BOHU“. Pokračovaním tejto pastorácie je aj snaha 
o spojenie rozvedených s ich deťmi. Preto saletíni v júli 2016 začínajú 
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s iniciatívou „Letný pobyt pre rozvedených s deťmi“. 
Viac informácii nájdete na: http://letnypobytprerozvedenych.
webnode.sk/

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 
– _ 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.


