FARSKÉ OZNAMY
NA 4. PÔSTNU NEDEĽU
Farnosť Banská Bystrica-mesto
18.3. Nedeľa
PIATA PÔSTNA NEDEĽA
Ostatné dni sú pôstne férie.
 V pondelok, utorok, stredu a sobotu sa o 16.00 h. modlíme vo farskom kostole bolestný ruženec.
 V utorok 13.3. je 5. výročie zvolenia Svätého Otca Františka. Pamätajme na neho v modlitbách.
 Vo štvrtok 15.3. bude ráno o 7.30 hod. v Kostole Svätého kríža svätá omša pre žiakov a učiteľov
Základnej cirkevnej školy.
 Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa oznamuje, že vo štvrtok 15.3. sa od 8.30 hod.
uskutoční Deň otvorených dverí pre rodičov, deti a záujemcov. Základná škola Štefana Moysesa
je jediná katolícka základná škola v Banskej Bystrici a okolí, ktorá vychováva v duchu evanjelia.
 Vo štvrtok počas pôstu býva vo farskom kostole od 16.00 do 16.25 hod. vyložená Oltárna
sviatosť na osobné odprosenie.
 Pobožnosť krížovej cesty býva vo farskom kostole v piatok o 16.30 hod. a v nedeľu o 16.00 hod.,
následne svätá omša.
 Na nedeľné večerné sv. omše sme pozvali pôstnych kazateľov spomedzi dekanov našej diecézy.
Túto nedeľu bude pôstnym kazateľom detviansky dekan, ThLic. Ľuboš Sabol a na budúcu nedeľu
príde Mgr. Jozef Kraus, dekan krupinského dekanátu. O 16.00 vykoná pobožnosť krížovej cesty
a po nej bude celebrovať svätú omšu. Srdečne Vás pozývame.
 Spovedať chorých a nevládnych k Veľkej noci budeme v piatok 23.3. dopoludnia. Prosíme,
aby ste ich dovtedy nahlásili vo farskej kancelárii, alebo v sakristii kostola.
 Mladých od 14 do 30 rokov pozývame na Kvetný víkend, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici
v dňoch 23. – 25.marca v budove SPŠ Jozefa Murgaša. Elektronická registrácia prebieha do 15.3.
Bližšie informácie na stránke: www.dcmmajak.sk
 Na budúcu nedeľu 18.3. bude celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom
a vojnovým utečencom. Za Vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.
Príprava k sviatostiam
 V piatok 16.3. bude o 15.00 h. v Kostole Svätého kríža farská sviatostná katechéza pre všetkých
tretiakov, ktorí tento rok pristúpia v našej farnosti k prvému svätému prijímaniu.

