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Liturgický kalendár:
Štvrtok

17.3.

Sv. Patrika, biskupa

ľub. spom.

Piatok

18.3.

Sv. Cyrila Jeruzalemského,
biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka

Sobota

19.3.

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE

slávnosť

Nedeľa

20.3.

KVETNÁ NEDEĽA

Mons. František Škoda - pohreb
Banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec
oznamuje, že dňa 10. marca 2016 o 14.00 hodine odišiel k svojmu
Stvoriteľovi a Spasiteľovi pápežský prelát Mons. doc. ThDr. PhDr.
František Škoda.
Zádušnú sv. omšu bude celebrovať a následné pohrebné obrady
vykoná diecézny biskup Mons. Marián Chovanec v pondelok 14.
marca 2016 o 14.00 hodine vo Farskom kostole nanebovzatia Panny
Márie v Banskej Bystrici. Jeho telesné pozostatky budú následne
uložené na katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici. Prosím, aby
ste mysleli na zosnulého Mons. Škodu vo svojich modlitbách, veď
slúžieval často ako spovedník aj v našej Katedrále.

Pobožnosť krížovej cesty
Dnes, 13. marca 2016 vedie pobožnosť krížovej cesty o 14.30 hod.
naša farnosť, vedená diecéznym biskupom. Pozývame vás nielen na
samotnú pobožnosť, ale následne aj na svätú omšu.

Slávnosť sv. Jozefa
V sobotu je slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Sväté omše
budú o 7.00, 8.30 a 18.00 hod.

Kvetná nedeľa
Sväté omše v Katedrále budú na Kvetnú nedeľu len o 8.00 a o 18.00
hod. Spoločná slávnostná svätá omša pre mesto, slávená o. biskupom
Mariánom Chovancom, bude vo Farskom kostole o 10.30 hod.

Spovedanie v Katedrále
Od pondelka 14. marca do piatku 18. marca a od pondelka 21. marca do
stredy 23. marca budú v Katedrále spovedať viacerí kňazi, podľa rozpisu
na nástenke. Viacerí kňazi budú spovedať v sobotu 19. marca na Fončorde
od 14.00 hod. a v Radvani od 15.30 hod.

Duchovná obnova v Rádiu LUMEN
Rádio LUMEN ponúka 9. rozhlasovú duchovnú obnovu v dňoch
17.-19.3.2016, v rámci ktorej sväté omše vo štvrtok, piatok a sobotu
o 18.00 bude celebrovať otec biskup František Rábek.

Zmena času
Na budúci v noci z 26. na 27. marca sa mení čas. Posúva sa o 1
hodinu dopredu (spíme menej) - dajme si pozor, aby sme nezmeškali
v nedeľu sväté omše.

Zbierka
Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na mládež. Všetkým
darcom už vopred úprimné Pán Boh zaplať.

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

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.

Život vo farnosti
Obetovali ste
V uplynulom týždni ste obetovali na kostol: bohuznáma 35 eur; na
kvety: bohuznáma 5 eur.
Darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Pozývame
Fórum života - prednáška v Badíne
Fórum života organizuje a zároveň pozýva všetkých záujemcov na
prednášku do kňazského seminára dňa 16. marca 2016 o 19.00 hod..
Organizátorkou je Mgr. Anna Siekelová, koordinátorka pre výchovu
a vzdelávanie. Kontakt – Fórum života: 0910 842 184.

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.

Duchovné cvičenia pre laikov
Aj tento rok sme pripravili duchovné cvičenia a obnovy pre našich
veriacich laikov. Podrobnosti sa nachádzajú na plagáte.

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:
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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