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Kríž – Strom života.
Kríž –nástroj potupy, nástroj opovrhnutia, nástroj bolesti, nástroj 
smrti. 
To, čo z dreva dokázala vytvoriť zloba človeka a hriech každého 
jedného z nás.
No Ježiš Kristus, Vtelený Boží Syn, ktorý je Láska a Život, svojou 
smrťou a zmŕtvychvstaním premenil kríž na Strom života.
Strom, ktorý je symbolom hýrivých farieb života a radosti. Strom, 
ktorý po období noci, bolesti a smútku prináša svetlo, radosť a 
sviežosť života.

Drahí moji, túto veľkonočnú skutočnosť nám chce pripomenúť 
miesto, kde v našej Katedrále od Veľkého piatku až do Veľkonočnej 
vigílie ležal Kríž a ostalo len prázdne miesto, lemované pestrosťou 
farieb jarných kvetov a kvitnúcich halúzok našich krovín. Lebo Pán 
premenil Kríž na Strom života.

Presne tú istú myšlienku nám bude po celý rok pripomínať aj náš 
Paškál, naša Veľkonočná svieca, ktorá je symbolom zmŕtvych-



vstalého Pána Ježiša. Kríž, ktorý je z polovice Stromom života, sa 
nachádza medzi Alfou, Omegou a letopočtom – symbolmi času a 
večnosti, ktorých zvrchovaným vládcom je Pán Ježiš. 

Prvotný hriech zatienil symbolický strom života v raji. Teraz nás 
pozýva Život sám do svojho stredu. Toto pozvanie sme prijali pri 
našom krste. 
Prajem každému z nás, aby sme každý deň vedeli čerpať z krstnej 
milosti silu zotrvať v strede Boha, v Jeho milosrdnom srdci!

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. Hlavným celebrantom bude Dp. 
Marián Bublinec.

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 450 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.

Pozvánka na koncert
V stredu večer o 19.00 hod. vás pozývame na dizertačný koncert Petra 
Juráška (trúbka), študenta Akadémie umení v Banskej Bystrici, 
ktorého budú sprevádzať organ a spev.

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

Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!
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Duchovné obnovy

v banskobystrickej diecéze 
pod záštitou diecézneho biskupa

r. 2018
(Penzión Zornička, Donovaly)

My sme uverili v lásku
(podľa enc. pápeža Benedikta XVI. Deus caritas est)

28. 6. – 1. 7.    sprevádza: " Dr. Marián Bublinec, PhD.

Verím v život večný 
(podľa enc. pápeža Benedikta XVI. Spe salvi)

13. 9. – 16. 9.    sprevádza: " Dr. Marián Bublinec, PhD.

Prihlásiť sa môžete telefonicky - 048/472 08 01 

alebo e-mailom: sekretar.bb@rcc.sk

Kontaktná osoba: Vladimíra Turčanová

Poplatok: 25 Eur/osobu/deň


