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Liturgický kalendár:
Pondelok

24.4.

Sv. Juraja, mučeníka
Sv. Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka

ľub. spom.

Utorok

25.4.

Sv. Marka, evanjelistu

sviatok

Piatok

28.4.

Sobota

29.4.

Nedeľa

30.4.

Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka,
Sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza
Sv. Kataríny Sienskej, pannya učiteľky Cirkvi,
spolupatrónky Európy

ľub. spom.

sviatok

3. NEDEĽA VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ

Slávnosť Božieho milosrdenstva
S týmto sviatkom je spojený najväčší prísľub Milosrdného Ježiša:
Duša, ktorá po dobrej svätej spovedi pristúpi v tento deň k svätému
prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň
sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Je to
úžasný prísľub, ktorého hodnota sa rovná sviatosti krstu.
Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho
milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz
a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov
(sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a
pomodlí sa Modlitbu Pána (Otčenáš) a Verím v Boha a pridá k tomu
nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný
Ježišu, dôverujem v Teba), môže získať úplné odpustky pre seba
alebo pre duše v očistci.
Dnes je na Belvedéri odpustová slávnosť o 15.00 hod. a o 14.30
Korunka.

Zbierka na Svätú zem
Počas poklony krížu na Veľký piatok a Bielu sobotu bola zbierka na
Svätú zem - v našej farnosti sa vyzbieralo 530 eur. Všetkým darcom
úprimné Pán Boh zaplať!

Kostol sv. Alžbety - zmena sv. omší
Pátri vincentíni oznamujú že do júla sväté omše v pondelky nebudú
bývať. Ďalšia zmena je v čase svätých omší v soboty - budú o 7.30
hod.

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 na upratovanie kostola, ktoré bude vo štvrtok, po
večernej sv. omši.

Život farnosti
Obetovali ste
na veľkonočnú výzdobu: p. Čížová J. 10 eur;
na kostol: bohuznámy 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
Biblická prednáška v Badíne
Pozývame Vás do kňazského seminára v Badíne na verejnú biblickú

prednášku prof. Marcella Alfia Buscemi OFM „O živote kresťanov
v prvých komunitách podľa apoštola Pavla“ v pondelok, 24. apríla
o 19.30 hod. Vstup je voľný.

Konferencia „Fatimské zjavenia“ v Badíne
Pozývame Vás na medzinárodnú dogmatickú konferenciu
o zjaveniach Panny Márie vo Fatime, ktorá sa uskutoční 27.4.2017
v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
– Badíne v čase od 8.00 do 15.30 hod..
Občerstvenie je zabezpečené pre účastníkov, ktorí sa prihlásia a na
mieste konania uhradia účastnícky poplatok 3,- eura.
Ak máte záujem o obed je potrebné sa nahlásiť do 25.04.2017
Poplatok za obed je 6,- eur. Svoju účasť na konferencii potvrďte
na jednom z nižšie uvedených kontaktných údajov: email: jrepko@
azet.sk alebo SMS správou na mobil +421 0917 425 209.

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.

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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