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Liturgický kalendár:
Streda

1.6.

Sv. Justína, mučeníka

spomienka

Štvrtok

2.6.

Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov

ľub. spom.

Piatok

3.6.

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

slávnosť

Sobota

4.6.

Nepoškvrneného Srdca prebl. Panny
Márie

spomienka

Nedeľa

5.6.

10. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Odprosujúca pobožnosť s odpustkami
Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bude v závere sv. omše
odprosujúca pobožnosť. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní
modlitby Najmilší Ježišu, predpísanej na túto slávnosť, môže získať
úplné odpustky za obvyklých podmienok: byť v milosti posväcujúcej,
vzbudiť si odpor k hriechu, prijať sväté prijímanie a pomodliť sa na
úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas a Sláva).

Prvá saobota
V týždni je aj prvá sobota v mesiaci. Pozývame vás na fatimský
program na Starých Horách.

Diakonské svätenie
V sobotu 11. júna 2016 o 10.00 hod. bude v Katedrále diakonské
svätenie, na ktoré vás pozývame. Medzi svätencami bude aj Juraj
Ondruš, ktorého si určite pamätáte ako katedrálneho miništranta.

Život vo farnosti
Sviatostný život
Do Rodiny božích detí sa sviatosťou krstu začlenili:
Karolína Kukučková (22.5.2016).
Manželstvo si vyslúžili:
Ľubomír Gorelčík a Andrea Otčšenášová (21.5.2016), Martin
Hiadlovský a Denisas Sentineková (21.5.2016), Matúš Činčár a
Lenka Vaníková (21.5.2016), Tomáš Muroň a Petra Gabrišová
(27.5.2016).

Obetovali ste
V uplynulom období ste obetovali:
na kostol - z krstu Karolíny Kukučkovej 20 eur, novomanželia
Činčárovci 30 eur.
na kvety - novomanželia Gorelčíkovci 70 eur, novomanželia
Hiadlovskí 70 eur, novomanželia Činčárovci 70 eur, novomanželia
Muroňovci 70 eur.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!!!

Pozývame
Modlitbové stretnutie pre rozvedených
Pátri saletíni pozývajú rozvedených na ďalšie modlitbové stretnutie,
ktoré sa uskutoční na fare v Radvani v utorok 31. mája 2016 od
17.00 do 19.00 hod.

Prihlasovanie na birmovku
Pozývame chlapcov a dievčatá našej farnosti, ktorí sa chcú pripraviť
na prijatie sviatosti birmovania aby si vyzdvihli prihlášku na farskom
úrade. Prihlásiť sa môžete do koca školského roka.

NOC KOSTOLOV
Aj tento rok sa v Banskej Bystrici uskutoční NOC KOSTOLOV.
Mottom tohto ročníka je citát z biblickej knihy Zjavenia apoštola
Jána: „Jeho brány sa cez deň nezavrú a NOC tam nebude.“ Brány
troch banskobystrických kostolov sa pre návštevníkov otvoria 10.
júna 2016 od 19.00.
Úlohou projektu je byť pozvaním pre všetkých ľudí dobrej vôle
k spoločnému stretnutiu a k objavovaniu krásy kresťanských
výtvarných a architektonických pokladov, ale tiež podeliť sa o svoju
vieru, o svoj život, a svoje osobné obdarovanie a zručnosti. V našom
meste bude NOC KOSTOLOV tiež znamením živej spolupráce
kresťanských cirkví (ekumenizmus), ktorá hojí rany z minulých
storočí.
Program Noci kostolov sme aj tento rok zostavili tak, aby sa
návštevníci mohli zúčastniť hlavného programu vo všetkých troch
chrámoch v centre meste, ktoré sa tento rok do akcie zapojili.

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.

EVANJELICKÝ KOSTOL Lazovná ulica

Začiatok hlavného programu: 19:00

Hlavný program venovaný 210. výročiu narodenia Karola Kuzmányho

19:00 ZBOROVÝ SPEVOKOL VILIAMA FIGUŠA BYSTRÉHO, KAROL KUZMÁNY – prednáška prof. Pavla
Martuliaka, KUZMÁNY – v podaní mládežníckej kapely CROSSROADS

Program pokračuje:
20:00 Zmiešaný spevácky zbor VOKÁL Z Českého Přerova, 21:00 CROSSROADS – koncert
domácej mládežníckej kapely

KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE Námestie Štefana Moysesa
Začiatok hlavného programu: 20:00
20:00 KONCERT VOKÁLNEHO ZOSKUPENIA ARS VOCALIS A ORGANOVÝ KONCERT JÁNA HEGEDUŠA
Sprievodný program:
19:00 Historický výklad so zameraním na archeologický výskum podzemia kostola,
21:00 Odborný výklad so zameraním na pamiatky kostola, 22:00 Nočná prehliadka kostola
KATEDRÁLA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO Námestie SNP
Začiatok hlavného programu: 21:00
21.00 TAJOMSTVO SVETLA
pásmo duchovnej, organovej hudby a spevu
účinkujú: spevácky zbor XAVERIUS , David di Fiore, Tibor Vajda, Matúš Kucbel

Programu predchádza:
19.00 Prehliadka katedrálneho kostola s odborným výkladom
20.00 Prehliadka katedrálnej krypty s výkladom
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