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Liturgický kalendár:
Utorok

11.4.

Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka

Štvrtok

13.4

ZELENÝ (VEĽKÝ) ŠTVRTOK PAMIATKA PÁNOVEJ VEČERE

Piatok

14.4.

VEĽKÝ PIATOK

Sobota

15.4.

BIELA (VEĽKÁ) SOBOTA

Nedeľa

16.4.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

spomienka

slávnosť

Spovedanie viacerých kňazov v Katedrále
Od pondelka 3. apríla do stredy 12. apríla budú spovedať
v katedrále viacerí kňazi, podľa rozpisu, ktorý je na nástenke a
na webovej stránke farnosti.

Obrady v Katedrále
Veľkonočné trojdnie v Katedrále začne svätou omšou o 18.00 hod.
na Zelený štvrtok a adoráciou do 21.00 hod.
Liturgiu Veľkého piatku začneme spoločným slávením Ranných
chvál s Posvätným čítaním a Lamentáciami proroka Jeremiáša
ráno o 7.30 hod. Po Ranných chválach začneme Novénu k Božiemu
milosrdenstvu. Hlavné obrady budú o 15.00 hod. a poklona Krížu
do 21.00 hod.
Liturgiu Bielej soboty začneme spoločným slávením Ranných
chvál s Posvätným čítaním a Lamentáciami proroka Jeremiáša
ráno o 7.30 hod. Po Ranných chválach sa pomodlíme Novénu
k Božiemu milosrdenstvu, po ktorej bude vystavená Sviatosť
Oltárna na adoráciu do 17.00 hod. Slávenie Veľkonočnej vigílie
začne o 19.30 hod. Prosíme vás, aby ste si na túto slávnosť priniesli
z domu sviece. Pred začiatkom obradov vás prosíme - ktorí môžete
- zhromaždiť sa pred kostolom na obrad svetla.

Slávnostnú svätú omšu na Veľkonočnú nedeľu bude celebrovať
diecézny biskup Mons. Marián Chovanec o 9.30 hod.
Ostatné slávenia nájdete v spoločnom rozpise Veľkého týždňa pre
celé mesto.

Zbierka na „Mládež“
Dnes je diecézna zbierka na podporu práce s mládežou. Všetkým
darcom už dopredu vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Spovedanie viacerých kňazov v Katedrále
Od pondelka 10. apríla do stredy 12. apríla budú spovedať
v katedrále viacerí kňazi, podľa rozpisu, ktorý je na nástenke a na
webovej stránke farnosti.

Ponuka prvoprijímajúcich detí
Deti, ktoré sa pripravujú na Prvé sv. prijímanie, vám ponúkajú
veľkonočné pozdravy a predmety na výzdobu. Ich zakúpením
podporíte ich slávnosť Prvého sv. prijímania, ako aj možnosť zakúpiť
pre nich ďalší materiál na Farský krúžok šikovných rúk.

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

Život farnosti
Obetovali ste
na kostol: bohuznáma rodina 100 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
Pozvánky miestnej skupiny SSV
Miestna skupina SSV pozýva členov a priaznivcov:
- dňa 25. apríla 2018 (utorok) o 18.00 hod. na svätú omšu za členov
SSV a ich rodiny do farského kostola v Sásovej (Saleziáni);
- dňa 29. apríla 2017 (sobota) o 18.50 hod. na modlitbu ruženca
do Katedrály;
- dňa 6. mája 2017 (sobota) na 13. rozhlasovú púť Rádia LUMEN
do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove.
Bližšie informácie o týchto aktivitách nájdete na výveske a
na webovej stránke farnosti.

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.
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.

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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