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Liturgický kalendár:

POZOR!!!  ZMENA ČASU!!!
V nedeľu 21. mája 2017 bude o 9.00 hod. 

svätá omša vysielaná do Slovenského rozhlasu.

Preto svätá omša o 9.30 nebude!
Deň rodiny
Dobrovoľnícke rodiny pod hlavičkou Diecézneho pastoračného 
centra pre rodinu pripravujú počas budúceho víkendu Deň rodiny 
2017 s mottom:  „Rodina ::: malé veľké víťazstvá...“.
Podujatie začne v piatok večer o 18.00 hod. koncelebrovanou 
sv. omšou v Katedrále sv. F. Xaverského. Hlavným celebrantom bude 
o. biskup Mons. Marián Chovanec. V sobotu v parku pod Pamätníkom 
SNP bude pripravená prezentácia prorodinných organizácií a 
kultúrny pódiový programom. Víkend v rámci „Dňa rodiny“ zavŕšime 
v nedeľu v kostole Narodenia Panny Márie v Radvani svätou omšou 
o 10.30 hod. Srdečne všetkých pozývame. Viac informácií na 
stránkach: www.denrodinybb.sk

Svätá omša pre Slovenské misijné hnutie
V sobotu 20. mája 2017 sa bude v Banskej Bystrici konať 
celoslovenský snem Slovenského misijného hnutia. V rámci 
duchovnej časti programu budú kňazi, ktorí sa venujú misijnému 

Utorok 16.5. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka spomienka

Štvrtok 18.5. Sv. Jána I., pápeža a mučeníka ľub. 
spomienka

Sobota 20.5. Sv. Bernardína Sienskeho, kňaza ľub. spo-
mienka

Nedeľa 21.5. 6. NEDEĽA VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ



Vydáva RKC, Farnosť Basnká Bystrica - Katedrála, ako svoj týždenník pre vlastnú potrebu.                                  
Povolenie Biskupského úradu v Banskej Bystrici zo dňa 29.10.2010, č. 2545/1/2010.  Príspevok dobrovoľný.

dielu na Slovensku, sláviť svätú omšu s misijnou kázňou o 8.30 hod. 
v Katedrále, na ktorú vás srdečne pozývame.

Zbierka na Seminár
Minulú nedeľu bola diecézna zbierka na Kňazský seminár. V našej 
farnosti sa vyzbieralo 648 eur. Všetkým darcom vyslovujeme 
úprimné Pán Boh zaplať!

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

Život farnosti
Sviatostný život
Do rodiny Božích detí sa 6.5.2017 sviatosťou krstu začlenila Adela 
Baksová.
Sviatoť manželstva si 7.5.2017 vyslúžili Martin Kováčik a Nikola Valkyová.

Obetovali ste
na kostol: novomanželia Kováčikovci 30 eur, bohuzníma 10 eur; 
na kvety: novomanželia Kováčikovci 70 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
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.


