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Nedeľa

17.3.

2. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ

POZOR!!! ZMENA ČASU!!!
V nedeľu 17.3.2019 bude o 9.00 hod.
vysielaná svätá omša do Slovenského rozhlasu.

Preto svätá omša o 9.30 nebude!
Rekolekcie kňazov dekanátu
V pondelok 11. marca 2019 sa budú konať rekolekcie kňazov
dekanátu BB-Katedrála. Slávnostná svätá omša, na ktorú vás
pozývame, bude v kostole sv. Alžbety o 8.30 hod.
Preto svätá omša v Katedrále o 8.30 nebude a spovedná služba bude
až popoludní.

Jarné kántrové dni
V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je jeden
deň - u nás to bude v piatok. Ich obsahom je príprava na pokánie a
na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

Zbierka na Charitu
Dnes je celoslovenská zbierka na Charitu. Za vaše dary už dopredu
vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Výročia v stredu, 13. marca
V stredu 13. marca si pripomenieme 6. výročie zvolenia Svätého
Otca pápeža Františka.
V ten istý deň si pripomenieme 243. výročie zriadenia našej
Banskobystrickej, Rožňavskej a Spišskej diecézy.

Situácia badínkeho seminára
So smútkom vám oznamujeme, že RK CMBF UK nemôže naďalej pre
nízky počet seminaristov (spolu 113; - Bratislava 41 seminaristov; Nitra 49 seminaristov; - Badín 23 seminaristov) prevádzkovať tri
kňazské semináre a tak ﬁnancovať tri pedagogické zbory; v jednom
zbore je viac ako 20 pedagógov (niektorí majú plný úväzok, iní
čiastočný). Tri semináre na území západnej cirkevnej provincie boli
v 90.-tych rokoch 20. stor. plánova-né pre c. 350 seminaristov.
Seminaristi banskobystrického biskupstva budú od školského roka
2019/2020 bý-vať, formovať sa a študovať v nitrianskom seminári.
Z badínskeho pedagogického zboru si fakulta vyberie tých
pedagógov a pracovní-kov, ktorých bude potrebovať. S ostatnými
rozviaže pracovný pomer z dôvodu zrušenia pracoviska.
Po porade so zborom konzultorov, ekonomickou radou a kňazskou
radou budeme hľadať najlepší spôsob využitia budovy seminára,
najmä na duchovné účely.
S väčšou naliehavosťou ako doposiaľ prosíme všetkých našich
veriacich, kňazov i laikov, aby sa ešte vrúcnejšie modlili za nové
kňazské povolania. Bolo by nám veľmi ľúto, keby sa počty našich
seminaristov ešte ďalej znižovali a nakoniec by sme nemali ani
novosvätencov. Máme však nádej, že dobrý Pán Boh nám môže
niekedy v budúcnosti dať opäť toľko povolaní, že sa náš seminár
naplní.
Prihlášky do seminára na školský rok 2019/2020 treba stále posielať
do Badína. Výber a prijímací pohovor bude robiť naša prijímacia
komisia.

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

Život farnosti
Sviatostný život
Sviatosťou krstu sa do rodiny Božích detí začlenili v mesiacoch
január a február: Andrej Dimitrij Šamudovský, Eduard Balušík,
Jakub Čunderlík, Freya Mary Richards.

Obetovali ste
Na kostol: p. Cvachová pri príležitosti 50 r. života 50 eur, bohuznáma
10 eur, bohuznáma 20 eur, bohuznáma 50 eur, bohuznáma 15 eur a
bohuznáma 10 eur.
Nech vám dobrý Pán Boh odmení všetky vaše dary, obety a
modlitby!

Pozývame
Duchovné cvičenia pre laikov
Naša diecéza ponúka duchovné cvičenia pre laikov - 4 termíny.
Ponuku nájdete na výveske.

ZŠŠM - Deň otvorených dverí
Základná škola Štefana Moysesa pozýva rodičov budúcich prvákov
na deň otvorených dverí 14. marca 2019 od 8.30 hod.
Program: Privítanie, predstavenie školy, prezentácia vyučovania
v triedach 1. - 4. ročníka (8.50 - 9.35 I.A, III.B; 9.50 - 10.35 I.A, II.A, II.B;
10.45 - 11.30 IV.A, III.B)
a na zápis do 1. ročníka 2. apríla 2019 v čase 13.30 - 18.00 hod.
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