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Liturgický kalendár:
Pondelok
Štvrtok

Piatok

25.4.

Sv. Marka, evanjelistu

Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka,
Sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort,
kňaza
Sv. Kataríny Sienskej, pannya učiteľky
29.4.
Cirkvi, spolupatrónky Európy
28.4.

Sobota

30.4.

Sv. Pia V., pápeža

Nedeľa

1.5.

6. NEDEĽA VO VEĽKONOČNOM
OBDOBÍ

sviatok

ľub. spom.

sviatok
ľub. spom.

Koncert
V piatok 29. 4. 2016 vás po večernej svätej omši o 18.45 pozývame
na malý koncert mládežníckej skupiny z farnosti BB-Fončorda.

Plánovaná farská púť v Roku milosrdenstva
Vo Svätom roku milosrdenstva plánujeme urobiť dvojdňovú púť
našej katedrálnej farnosti do Sanktuária Božieho milosrdenstva
v Krakove, doplnenú o ďalšie vzácne miesta (v Krakove Sanktuárium
Jána Pavla II. s kópiou Turínskeho plátna, katedrálu sv. Stanislava na
Waweli. Wadowice - rodisko sv. Jána Pavla II., múzeum v dome, kde
sa narodil a farský kostol. Osvienčim - bývalý koncentračný tábor).
Púť by sa konala v dňoch 16. - 17. septembra 2016. Oznamujeme
to teraz kvôli tomu, aby ste si - podľa záujmu - vedeli už dopredu
plánovať čas.

Zbierky
Minulú nedeľu bola diecézna zbierka na Kňazský seminár. V našej
farnosti sa vyzbieralo 290 eur.

Dnes je Európska zbierka, vyhlásená pápežom Františkom, pre
vojnou a násílnosťami trpiacich na Ukrajine. Vyzbierané peniaze
budú odovzdané priamo ukrajinským biskupom pre núdznych
v ich diecézach.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať! Otec biskup k tomu
ešte pripája poznámku, že zbierok bolo v poslednej dobe veľa, preto
nech sa každý cíti slobodný v tom, či dá finančný dar a v akej výške.
Pretože veľkou pomocou je aj modlitba za tých, ktorí sú trpiaci a
núdzni.

Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude vo štvrtok, po
večernej sv. omši.

Pozývame
Pozvánky miestnej skupiny SSV
V sobotu 23. apríla 2016 pozývame do Katedrály sv. Františka
Xaverského na modlitbu posvätného ruženca v priamom prenose
Rádia LUMEN o 18.50 hod.
V utorok 26. apríla 2016 pozývame do kostola sv. Antona a Pavla
v Starej Sásovej na svätú omšu, slúženú za členov SSV a ich rodiny
o 18.00 hod.
V sobotu 7. mája 2016 na 12. rozhlasovú púť Rádia LUMEN do
Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove - záväzné prihlášky
s úhradou 15 eur treba dať do 3. mája v predajni SSV na Lazovnej ul.
alebo u Ing. Mihaľku - o programe sa dozviete z plagátu na nástenke.

Svetový deň rodiny
V máji si verejnosť pripomína Svetový deň rodiny. V našom
meste sa oslavy Dňa rodiny, pod hlavičkou diecézneho centra
pre rodinu pripravujú na sobotu 14. mája pod Pamätníkom

SNP. Je to dobrovoľnícka akcia. Podujalo sa ju zorganizovať pár
zanietených rodín, ktoré nás požiadali o pomoc pri hľadaní mladých
dobrovoľníkov. Pomoc potrebujú v deň osláv, 14. mája, pri stavaní
stanov, rozdávaní hracích kartičiek, usmerňovaní návštevníkov,
upratanie po akcii. Ak máte niekto chuť a odvahu pridať sa,
telefonický kontakt je na nástenke pod plagátom.

Duchovné cvičenia pre laikov
Aj tento rok sme pripravili duchovné cvičenia a obnovy pre našich
veriacich laikov. Osobitne pozývame manželské páry na májový
a 2. novembrový termín! Podrobnosti sa nachádzajú na zadnej
strane Katedrálneho infolistu .

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/

Duchovné cvičenia
a duchovné obnovy
v banskobystrickej
diecéze
pod záštitou
diecézneho biskupa

r. 2016
(Penzión Zornička, Donovaly)

Presmiať sa k šťastnejšiemu manželstvu
20. 5. – 22. 5. Obnova pre manželov

manželia Kotučkovci,
Marián Bublinec

Nechajme sa pohladiť Bohom
31. 8. – 3. 9.

DC pre laikov

Martin Ďuračka

Uvidel človeka...
16. 10. – 19. 10. DC pre laikov

Marián Bublinec

Matka milosrdenstva
6. 11. – 9. 11.

DC pre laikov

Marián Mlynárik

Presmiať sa k šťastnejšiemu manželstvu
11. 11. – 13. 11.

Obnova pre manželov

manželia Kotučkovci,
Marián Bublinec

Prihlásiť sa môžete telefonicky - 048/472 08 01 alebo e-mailom: sekretar.bb@rcc.sk
Kontaktná osoba: Vladimíra Turčanová
Poplatok: 25 Eur/osobu/deň
V prípade, že niekto pre finančnú núdzu nemôže uhradiť celú čiastku, informáciu
o možnosti čiastočnej finančnej výpomoci (na základe potvrdenia miestnym kňazom)
dostane na adrese: bublinecm@yahoo.it
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