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Liturgický kalendár:
Pondelok

28.3.

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

Utorok

29.3.

VEĽKONOČNÝ UTOROK

Streda

30.3.

VEĽKONOČNÁ STREDA

Štvrtok

31.3.

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

Piatok

1.4.

VEĽKONOČNÝ PIATOK

Sobota

2.4.

VEĽKONOČNÁ SOBOTA

Nedeľa

3.4.

NEDEĽA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE
- Nedeľa Božieho milosrdenstva

slávnosť

Sv. omše v pondelok
Na Veľkonočný pondelok sú sväté omše ako v nedeľu. Počas dňa
bude Katedrála zatvorená.

Novéna k Božiemu milosrdenstvu
Budúcu nedeľu budeme mať sviatok Božieho milosrdenstva, na
ktorý sa pripravujeme aj novénou. Začali sme sa ju modliť na Veľký
piatok a budeme sa ju modlievať každý deň týždňa po rannej svätej
omši.
Na samotný sviatok Božieho milosrdenstva bude pobožnosť po
prvej svätej omši (približne o 8.50 hod.).
Využime túto mimoriadne vzácnu ponuku, ktorú nám dáva sám
Pán Ježiš.
Na sviatok Božieho milosrdenstva bude na Belvedéri odpustová
slávnosť o 15.00 hod.

Mariánska modlitba
Počas veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby Anjel Pána
budeme modliť Raduj sa, nebies Kráľovná.

Zbierky
Minulú nedeľu bola zbierka na mládež - v našej farnosti sa vyzbieralo
410 eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!
KBS dňa 29. februára 2016 rozhodla, že nakoľko situácia kresťanov
v severnej Afrike – a najmä na Blízkom východe – sa ešte podstatne nezlepšila, že aj tento rok, v nedeľu 3. apríla počas bohoslužieb,
urobíme celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom .
Prosím vás, aby sme sa aj my, podľa svojich možností do tejto dôležitej
zbierky zapojili. Všetkým, ktorí sa do tejto výzvy zapoja (duchovne
či finančne), vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať.
Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude vo štvrtok, po
večernej sv. omši.

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do príprav a
priebehu slávenia týchto veľkonočných sviatkov.
Tiež vám, ktorí ste sa zapojili počas pôstneho obdobia konaním
dobrých skutkov - deti kvietkami, pôstnou krabičkou, či inými
aktivitami.
Nech vám všetkým Zmŕtvychvstalý Pán dáva do srdca svoj pokoj
prameniaci v odpustení, radosť z Jeho prítomnosti a túžbu prežívať
s Ním celú večnosť.

Pozývame
Oznam ZŠ a MŠ Š.Moysesa
ZŠ s MŠ Š.Moysesa v Banskej Bystrici oznamuje rodičom a
záujemcom o vzdelávanie v katolíckej škole nasledovné informácie:
- Prijímanie prihlášok do materskej školy pre školský rok 2016/2017
sa uskutoční 31. marca 2016 od 13.00 do 17.00 hod. v budove Domu
Božieho milosrdenstva.
- 1. apríla 2016 sa uskutoční v základnej škole deň otvorených
dverí v čase od 8.00 do 11.30 hod. s možnosťou účasti na vyučovacích
hodinách.
- Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017 bude 12. apríla
2016 od 14.00 do 17.00 hod.
Podrobnosti nájdete na internetovej stránke školy: www.zssm.
edupage.org

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.

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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