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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.
Hlavným celebrantom bude Dp. Marián Bublinec.
Slávnosť Zvestovania Pána

Na pondelok sa prenáša liturgické slávenie slávnosti Zvestovania Pána. 
Sväté omše budú o 7.00, 8.30 a 18.00 hod.
10. výročie smrti Mons. Dubovského

V utorok 10. apríla si pripomenieme 10. výročie smrti nášho 
pomocného biskupa Petra Dubovského, ktorý dlhé roky pôsobil 
v Radvani, jeho zásluhou vznikli nové farské spoločentvá na Fončorde 
a v Podlaviciach. Ako sme už avizovali, spoločná diecézna spomienka a 
poďakovanie za jeho službu v diecéze sa bude konať v sobotu 14. apríla 
2018 v Trnave. Otec biskup Marián Chovanec bude s kňazmi diecézy a za 
účasti pútnikov z diecézy sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
o 10.00 hod.

Liturgický kalendár:
Pondelok 9.4. ZVESTOVANIE PÁNA slávnosť

Streda 11.4. Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka spomienka

Piatok 13.4. Sv. Martina I., pápeža a mučeníka ľub. spomienka

Nedeľa 15.4. 3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA



Odchod autobusu z Banskej Bystrice bude o 6.30 od farského kostola 
v meste a zastaví aj pri pošte na Sládkovičovej v Radvani, cena je 15,- eur. 
Záväzne sa treba prihlásiť do utorka 10.4. v sakristii alebo na fare.
Pri tejto príležitosti je možné zakúpiť si knihu - prierez života biskupa 
Dubovského, ktorý spracoval náš rodák a kňaz Michal Válka. Jej cena je 
8 eur - nájdete ju za lavicami.
Zbierka na Svätú zem

Počas poklony krížu na Veľký piatok a Bielu sobotu bola zbierka na Svätú 
zem - v našej farnosti sa vyzbieralo 575 eur. Všetkým darcom úprimné 
Pán Boh zaplať!
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.
Pozvánky miestnej skupiny SSV

Miestna skupina SSV pozýva členov a priaznivcov:
- dňa 23. apríla 2018 (pondelok) o 18.00 hod. na svätú omšu za členov 
SSV a ich rodiny do farského kostola v Radvani;
- dňa 5. mája 2018 (sobota) na 14. rozhlasovú púť Rádia LUMEN 
do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove.
Bližšie informácie o týchto aktivitách nájdete na výveske a 
na webovej stránke farnosti. 

Život farnosti
Obetovali ste

Na kostol: bohuznáma 20 eur.

Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!



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
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