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Liturgický kalendár:

Duchovné cvičenia Rádia LUMEN
Vo štvrtok, piatok a sobotu sa budú konať 12. duchovné cvičenia Rádia 
LUMEN. Bude ich viesť otec biskup Mons. Jozef Haľko. Časť programu 
bude aj v BB katedrále. Celý program nájdete na výveske a na webovej 
stránke Katedrály.

KVETNÁ NEDEĽA
Budúca nedeľa je Kvetná. Sväté omše v Katedrále budú len ráno o 8.00 hod 
a večer o 18.00 hod.
Pozývame Vás, osobitne môladých ľudí, na svätú omšu s diecéznym 
biskupom, ktorú bude v rámci stretnutia mladých počas Kvetného 
víkendu sláviť o 10.30 hod. vo farskom kostole.

Spovedanie pred Veľkou nocou
Od stredy 10.4.2019 do stredy 17.4.2019 vrátane budú v Katedrále 
spovedať viacerí kňazi podľa rozpisu, ktorý je na výveske, aj na webovejs 
stránke farnosti. Tam sa dozviete aj o tom, že v sobotu 13.4.2019 budeme 
spovedať v Radvani a v nedeľu 14.4.2019 na Fončorde.

Program bohoslužieb Veľkého týždňa
Za lavicami si môžete zobrať program bohoslužieb Veľkého týždňa 
všetkých farností mesta Banská Bystrica. Program nájdete aj na výveske a 
na webovej stránke farnosti.

Krížové cesty na Kalvárii
Bosí karmelitáni pozývajú na tradičné krížové cesty na urpínskej 
kalvárii. Budú sa konať každú pôstnu nedeľu o 14.30. Hneď po krížovej 
ceste - okolo 15.30 - bude nedeľná svätá omša. 

Štvrtok 11.4. Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka spomienka

Sobota 13.4. Sv. Martina I., pápeža a mučeníka ľub. spomi-
enka

Nedeľa 14.4. KVETNÁ NEDEĽA
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Dnes vás pozývame na obrady krížovej cesty, ktoré bude viesť a sv. omšu 
celebrovať diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

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 mesiaci marec: 
Zara Karolína Baniarová, Šimon Rosina, Adam O`Sullivan, Jakub 
Čiernik a Alex Štefaničin.
Do Domu Nebeského Otca sme vyprevadili p. Teréziu Šebovú.

Obetovali ste
Na kostol: bohuznáma 100 eur, z krstu Šimona Rosinu 20 eur, 
Ruža Márie Lukačovičovej 70 eur, bohuznáma 10 eur, Ruža Márie 
Horniakovej 50 eur, bohuznáma 10 eur, z krstov Jakuba Čiernika 50 
eur, Adama O`Sullivana 50 eur.
Na veľkonočnú výzdobu: bohuznáma rodina 150 eur.

Nech vám dobrý Pán Boh odmení všetky vaše dary, obety a 
modlitby!

Pozývame
Pozvánka UPC
Univerzitné pastoračné centrum Š. Moysesa vás v stredu 10.4.2019 o 20.00 
pozýva na besedu s Františkom Mikloškom a Miriam Lexmann na tému 
„Hlas kresťanov v Európe“.


