KATEDRÁLNY INFOLIST
27. 3. – 2. 4. 2017

farský týždenník, číslo 12/2017, ročník XI.

Liturgický kalendár:
Nedeľa

2.4.

5. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ

POZOR!!! ZMENA ČASU!!!
V nedeľu 2. apría 2017 bude o 9.00 hod.
svätá omša vysielaná do Slovenského rozhlasu.

Preto svätá omša o 9.30 nebude!
Hlavným celebrantom bude ThLic. Ján Viglaš, rektor Kňazského seminára.

Pobožnosti krížovej cesty na Kalvárii
Bratia bosí karmelitáni pozývajú v pôstne nedele a na Veľký piatok
na pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii. V nedele pobožnosť začne
o 14.30 hod. a bude ukončená svätou omšou. Na Veľký piatok bude
o 10.00 hod. Naša farnosť Katedrála bude mať tradične 5. pôstnu
nedeľu - pobožnosť bude viesť Mons. Marián Chovanec, diecézny
biskup. Podrobný program je v Katedrálnom infoliste.

Oznam cirkevnej Základnej školy
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa oznamuje, že
prijímanie prihlášok na predprimárne vzdelávanie do MŠ bude
dňa 30.3.2017 od 13.00 do 17.00 hod. v budove MŠ na Belvederi.
Zápis do 1. ročníka školského roka 2017/2018 sa uskutoční 4.4.2017
od 14.00 do 17.00 hod. v budove ZŠ na Námestí Štefana Moysesa 23
v Banskej Bystrici.

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

Život farnosti
Do Domu nebeského Otca sme 18. marca 2017 vyprevadili Miloša
Kopala (62 r.).

Obetovali ste
na kostol: bohuznáma 30 eur.
Nech vám to dobrý Boh štedro odmení v tom, čo od Neho najviac
potrebujete!
Kto by chcel prispieť priamo na farský účet, môže tak urobiť na
IBAN: SK48 0900 0000 0004 3364 8697.

Pozývame
Pozvánka na pôstny koncert
Dnes, 26. marca 2017 vás pozývame na Pôstny koncert, ktorý
bude v Katedrále sv. Františka Xaverského o 16.30 hod. v podaní
komorného speváckeho zboru ARS VOCALIS z Banskej Bystrice a
hostí.
Skladbami, ktoré prednesú, nám chcú pomôcť hlbšie prežiť
zostávajúce pôstne obdobie ako osobnú prípravu na otvorenie
svojich sŕdc pre zmierenie sa s Bohom vo sviatosti zmierenia a
oslávenie jeho Zmŕtvychvstania.

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.
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.

Modlitebné stretnutie pre rozvedených
Modlitebné stretnutie pre rozvedených sa uskutoční v Banskej
Bystrici – Radvani, v utorok 28.3.2017 od 17.00 do 19.00 hod. vo
farskej budove. Zainteresovaných srdečne pozývame. P. Matej
Trizuliak, MS

Duchovná obnova seniorov
Združenie kresťanských seniorov pozýva na pôstnu duchovnú
obnovu, ktorá sa bude konať v stredu 29. marca 2017 o 14.00 hod.
v Diecéznom centre Jána Pavla II. Program vedie Mons. Branislav
Koppal, generálny vikár.

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.

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

r. 2017
(Penzión Zornička, Donovaly)

Poďme sa stretnúť... s Bohom a sebou...
7. 5. – 10. 5.

DC pre laikov
Ján Krajčík

My sme spoznali lásku...
13. 9. – 16. 9.

DC pre laikov
Marián Bublinec

Presmiať sa k šťastnejšiemu manželstvu
13. 10. – 15. 10.

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
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