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Liturgický kalendár:
Pondelok

1.5.

Sv. Jozefa, robotníka

ľub. spom.

Utorok

2.5.

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka

Streda

4.5.

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

sviatok

Štvrtok

5.5.

sv. Floriána, mučeníka

ľub. spom.

Nedeľa

7.5.

4. NEDEĽA VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ

Prvý piatok a sobota
V týždni je prvý piatok v mesiaci. Prvopiatková pobožnosť bude
ráno v závere svätých omší a večer na ukončenie adorácie.
V sobotu vás pozývame na fatimský program na Starých Horách.

Zbierka na Seminár
Budúcu nedeľu je diecézna zbierka na Kňazský seminár. Všetkým
darcom už dopredu vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Máj - mariánsky mesiac
Počas roku Fatimskej Panny Márie bude bývať na Starých Horách
v bazilike a na Studničke púť vždy 13-teho v mesiaci, kedy bývali
pred 100 rokmi zjavenia Panny Márie vo Fatime počas piatich
mesiacov. Ak to bude v sobotu, tak vždy dopoludnia a ak vo všedný
deň, tak večer o 18.00 hod. Organizovanie bude mať na starosti vždy
niektorý dekanát.
Dekanát BB-mesto začne v sobotu 13. mája. O 10.30 hod. bude
svätá omša a potom procesia so sochou Panny Márie na Studničku,
počas ktorej sa budeme spoločne modliť ruženec. Pre Vás, ktorí
chcete ísť autobusom, bude objednaný autobus a pristavený 13.5. na
parkovisku pod Pamätníkom SNP o 9.15 hod.

Spomienka
V stredu 3. mája si pripomenieme výročný deň smrti diecézneho
biskupa Mons. Jozefa Feranca (2003).

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

Život farnosti
Obetovali ste
na veľkonočnú výzdobu: bohuznáma 10 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 do kina
V týchto dňoch prišlo do kín filmové spracovanie života Svätého
Otca Františka. Ide o pôvodný argentínsky film Pápež František:
Modlite sa za mňa... Účasťou na tomto filmovom predstavení
podporíme možnosť dostať do kín aj nekomerčné snímky (akou je
napr. aj táto téma o súčasnom pápežovi). V banskobystrickom kine
Cinemax film premietajú do stredy 3. mája vždy o 17.30 hod.

Pozvánka na koncert
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu vás pri príležitosti 25. výročia

založenia školy pozýva na Chrámový koncert speváckych zborov
a orchestra vo štvrtok 4. mája 2017 o 19.00 hod. do banskobystrickej
katedrály.
Od 13.00 do 17.00 hod. bude nácvik, preto vás prosíme o trpezlivosť.

Pozvánka na koncert
Farnosť Sielnica pozýva na koncert MUSICA TEMPORIS v zložení
Marta Gáborová (organ) a Miroslav Hanáček (flauta) v nedeľu 7.
mája 2017 o 15.00 hod. vo farskom kostole Ducha Svätého v Sielnici.
Odznejú diela Bacha, Alaina, Faurého a ďalších.

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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