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Pán Ježiš Kristus vstal zmŕtvych. Aleluja!
Každého jedného z vás, ktorí moje slová čítate, chcem 
v láske objať a deliť sa s vami s Veľkonočnou radosťou.

Kristus žije a tento fakt je aj naša nádej, 
že raz tak isto vstaneme aj my. 

A dostaneme od Otca nové telo a nový príbytok. 

Kríž sa stal symolom nového stromu - Stromu života, ktorý 
vždy nanovo vyrastie tam, kde žijeme spolu s Jeho Synom. 

A vždy nanovo prináša novú úrodu, nové ovocie.

Toto chce byť aj obsahom môjho priania vám. 
Ak prídu v živote kríže, nezabudnime, že ak sa v nich 

budeme držať Ježiša, jeho príkladu, jeho vedenia, tak aj 
naše kríže sa môžu stať novým stromom života, ktorý 

prinesie nové a  lepšie ovocie. Pretože ak dáme s dôverou 
Bohu svoj kríž, svoje slabosti, On ich dokáže premeniť 

na požehnanie pre nás.



Sv. omše v pondelok
Na Veľkonočný pondelok sú sväté omše ako v nedeľu. Počas dňa 
bude Katedrála zatvorená.

Novéna k Božiemu milosrdenstvu
Budúcu nedeľu budeme mať sviatok Božieho milosrdenstva, na 
ktorý sa pripravujeme aj novénou. Začali sme sa ju modliť na Veľký 
piatok a budeme sa ju modlievať každý deň týždňa po rannej svätej 
omši. Na samotný sviatok Božieho milosrdenstva bude pobožnosť 
po prvej svätej omši (približne o 8.50 hod.).
Využime túto mimoriadne vzácnu ponuku, ktorú nám dáva sám 
Pán Ježiš.
Na sviatok Božieho milosrdenstva bude na Belvedéri odpustová 

slávnosť o 15.00 hod. a o 14.30 Korunka.

Mládež pozýva... nielen mladých
Univerzitná mládež pozýva nielen mladých na svätú omšu a krátky 
program na tému: Videli sme prázdny hrob, ktorá bude na Kalvárii, 
v stredu 19. apríla 2017 o 17.00 hod. a po nej malé agapé.

Mariánska modlitba
Počas veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby Anjel Pána 
budeme modliť Raduj sa, nebies Kráľovná.

Zbierka na prácu s mládežou
Minulú nedeľu bola zbierka na prácu s mládežou - v našej farnosti 
sa vyzbieralo 195 eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do príprav a 
priebehu slávenia týchto veľkonočných sviatkov.
Nech vám všetkým Zmŕtvychvstalý Pán dáva do srdca svoj pokoj 
prameniaci v odpustení, radosť z Jeho prítomnosti a túžbu prežívať 
s Ním celú večnosť.

Štúdium teológie
Tí, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a chcú veľkodušne odpovedať 



na tento Boží hlas, môžu sa prihlásia do kňazského seminára a na 
štúdium teológie v Badíne do konca apríla.
Pre nás ostatných je toto obdobie zosilneným pozvaním modliť sa 
za nové duchovné, najmä kňazské povolania aj z našej farnosti a 
nášho mesta.

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

Život farnosti
Obetovali ste
na veľkonočnú výzdobu: Ruža Margity Jablonskej 50 eur, Ruža 
Márie Horniakovej 50 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. 
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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


