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Liturgický kalendár:
Utorok

7.3.

Sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc

ľub. spom.

Streda

8.3.

Sv. Jána z Boha, rehoľníka

ľub. spom.

Štvrtok

9.3.

Sv. Františky Rímskej, rehoľníčky

ľub. spom.

Nedeľa

12.3.

2. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ

Rekolekcie kňazov dekanátu
Vo štvrtok 9. marca 2017 sa budú konať rekolekcie kňazov dekanátu
BB-Katedrála. Koncelebrovaná svätá omša bude o 9.00 hod. v kostole
Sv. Michala Archanjela na Fončorde.
Svätá omša v Katedrále o 8.30 hod. nebude a spovedná služba začne v tento
deň až popoludní.
Jarné kántrové dni
V stredu, piatok a sobotu sú Jarné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Ich
obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska
k blížnemu.
Zbierka na Charitu
Dnes je celoslovenská zbierka na Charitu. Za vaše dary už dopredu
vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Oznam prezidenta SKCH - Mons. Štefana Sečku
„Drahí veriaci, v tomto roku Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila
ďalší ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku zameranú na pomoc
deťom a ich rodinám v krajinách subsaharskej Afriky, predovšetkým v Ugande
a Rwande. Pre Vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte sme pripravili aj
špeciálny darček v podobe DVD – Pod krídlami, ktoré je súčasťou každej
obálky s pôstnou krabičkou. Za všetkých darcov som odslúžil ďakovnú
sv.omšu 27. februára 2017 prostredníctvom Rádio Lumen.“
Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré bude vo
štvrtok večer po svätej omši.

Pozývame
POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY NA KALVÁRII
Bosí karmelitáni pozývajú na tradičné krížové cesty na urpínskej
kalvárii. Budú sa konať každú pôstnu nedeľu o 14.30 hod. Hneď
po krížovej ceste - okolo 15.30 hod. - bude nedeľná svätá omša.
1. pôstna nedeľa (5. marca) - bosí karmelitáni;
2. pôstna nedeľa (12. marca) - farnosť Selce;
3. pôstna nedeľa (19. marca) - farnosť Fončorda;
4. pôstna nedeľa (26. marca) - farnosť Čerín;
5. pôstna nedeľa (2. apríla) - Mons. Marián Chovanec, diecézny
biskup a farnosť Katedrála;
Kvetná nedeľa (9. apríla) - farnosť Staré Hory;
Veľký piatok (14. apríla) - bosí karmelitáni.
Projekt 9 mesiacov za život
V rámci 2. ročníka Projektu 9 mesiacov za život vás pozývame na modlitbové
stretnutia za záchranu počatého života a úctu k ľudskému životu od počatia
až po prirodzený skon, ktoré sa konajú v kaplnke Rooseveltovej nemocnice
na 1. poschodí každú stredu po sv. omši, ktorá býva o 15.30 hod. Modlitby
trvajú do 17.30 hod. Vedie ich nemocničný kaplán Juraj Adamkovič.
Výročné stretnutie SSV
Miestna skupina SSV v Banskej Bystrici pozýva členov a priaznivcov na
Výročné stretnutie, ktoré sa bude konať v nedeľu 12. marca 2017 o 15.00
hod. v Dome Slovenského misijného hnutia na Skuteckého ulici 4.
DIŠPUTA I. - Diskusia s utečencami
Pozývame vás na diskusné podujatie s názvom Dišputa I. Hlavnými hosťami
večera budú utečenci žijúci na Slovensku, vrátane blízkovýchodných kresťanov
z Iraku a Iránu, ktorí museli ujsť pred náboženským prenasledovaním.
Vystúpia tu aj odborníci a aktivisti venujúci sa téme islamu a migrácie.
Podujatie sa uskutoční túto stredu, 8. marca o 18:00 na Filozofickej fakulte
Univerzity Mateja Bela, Tajovského 40.
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