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Liturgický kalendár:

Utorok 8.3. Sv. Jána z Boha, rehoľníka ľub. spom.

Streda 9.3. Sv. Františky Rímskej, rehoľníčky ľub. spom.

Nedeľa 13.3. 5. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ

Poďakovanie p. farára Mesíka
Drahí bratia a sestry, všetci priatelia a priaznivci našej farnosti.
V prvom rade sa chcem poďakovať nášmu Nebeskému Otcovi a  
v neposlednom rade všetkým vám, ktorí ste svojim hlasom prispeli 
k získaniu * nančnej dotácie na obnovu vzácnych fresiek zo 14. 
storočia. Už len to, že boli z našej farnosti zaradené do súťaže 2 
ranogotické kostoly, v Čeríne a Hornej Mičinej, bolo prejavom 
Božej priazne.  Som veľmi povzbudený z nasadenia farníkov a 
mnohých priateľov, ktorí 2 týždne neúnavne pracovali na tom, aby 
sa Čerínsky kostolík dostal do povedomia a získal tým, v súťaži 
nadácie VÚB „Zachráňte fresky - Poklady môjho srdca“, podporu 
širokej verejnosti. Hlasovanie nabralo také rozmery, ktoré som 
vôbec neočakával. Zapojili sa nielen veriaci, ale aj všetci, ktorí si 
cenia výpovednú hodnotu kultúrneho dedičstva nášho národa. 
Veľkú oporu a povzbudenie som mal vo svojich spolubratoch 
v kňazskej službe našej diecézy i mimo nej. Počas súťaže sme popri 
neúnavnom nasadení získavania hlasov, žehnali všetkým súperom a 
zvlášť priaznivcom Prešovskej kalvárie. Víťazstvo som totiž v prvom 
rade prostredníctvom modlitieb vložil do Božej vôle.  Z úprimného 
srdca veľké ďakujem patrí naozaj všetkým priateľom a ľuďom dobrej 
vôle, v ktorých srdciach nezhasína láska po kráse a obnove pokladov 
nášho Slovenska. Za vašu podporu ešte raz úprimne ďakujem.
S úctou a láskou žehnám a  v modlitbách pamätám na vás všetkých...

Dušan Mesík, farár v Čeríne



Biblická olympiáda
V dňoch 9. a 10. marca bude prebiehať okresné - dekanátne kolo 
Biblickej olympiády. V obidva dni družstvá Základných a Sterdných 
škôl začnú program svätou omšou o 8.30 hod. v Katedrále a budú 
pokračovať súťažou v Diecéznom centre. 

Pobožnosť krížovej cesty budúcu nedeľu
Na 5. pôstnu nedeľu, teda o týždeň, 13. marca 2016  vedie pobožnosť 
krížovej cesty naša farnosť, na čele s diecéznym biskupom. 
Pozývame vás nielen na samotnú pobožnosť, ale následne aj na 
svätú omšu.

Katechéza v Roku milosrdenstva
Budúcu nedeľu 13. marca 2016 vás pozývame na 4. katechézu 
z nášho farského cyklu katechéz vo Svätom roku milosrdenstva. 
O 9.00 hod. ju prednesie rektor Kňazského seminára Ján Viglaš, 
na tému: Milosrdenstvo chcem a nie obetu. Po nej bude hlavným 
celebrantom svätej omše o 9.30 hod.

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.

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 - elektrinu: bohuznáma 
50 eur.
Darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Pozývame
Pozvánka na duchovnú obnovu seniorov
Združenie kresťanských seniorov v Banskej Bystrici pozýva na 
Duchovnú obnovu seniorov, ktorá sa bude konať vo štvtok a piatok 
10.-11. marca 2016 o 15.00 hod. v pastoračnom centre na Fončorde 
pod vedením správcu farnosti Petra Staroštíka.

Pozvánka na Svetový deň modlitieb
Pozývame vás na ekumenické modlitbové stretnutie - Svetový 
deň modlitieb, ktoré sa uskutoční 11. marca 2016 o 17.00 hod. 
v evanjelickom kostole na  Lazovnej ulici. 
Modlitby ako aj * nančná zbierka sú zamerané na podporu sociálne 
slabších skupín a náboženských spoločenstiev. Tento rok je cieľovou 
krajinou Kuba.
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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 
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.


