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Liturgický kalendár:

Štvrtok 29.3
ZELENÝ (VEĽKÝ) ŠTVRTOK - 
PAMIATKA PÁNOVEJ VEČERE

Piatok 30.3. VEĽKÝ PIATOK
Sobota 31.3. BIELA (VEĽKÁ) SOBOTA

Nedeľa 1.4.
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - 
NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

slávnosť

Spovedanie viacerých kňazov v Katedrále
Od pondelka 26. marca do stredy 28. marca budú spovedať 
v Katedrále viacerí kňazi, podľa rozpisu, ktorý je na nástenke.

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 9.00 hod., nakoľko 
bude vysielaná do Slovenského rozhlasu.



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.

Ostatné slávenia nájdete v spoločnom rozpise Veľkého týždňa pre 
celé mesto.

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

Zbierka na „Mládež“
Dnes je diecézna zbierka na podporu práce s mládežou. Všetkým 
darcom už dopredu vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
V piatok a sobotu, počas poklony svätému krížu, bude celosvetová 
zbierka na Svätú zem (podpora pútnických miest).
Minulú nedeľu sa v zbierke na prenasledovaných kresťanov 
vyzbieralo 697,50 eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

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

Život farnosti
Obetovali ste
Na kvety: bohuznáma 10 eur, bohuznáma 10 eur, bohuznáma 10 
eur.
Na kostol: bohuznáma 50 eur.
Na veľkonočnú výzdobu: bohuznámy 60 eur, Ruža Márie 
Lukačovičovej 100 eur.

Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!


