FARSKÉ OZNAMY
NA 2. PÔSTNU NEDEĽU
Farnosť Banská Bystrica-mesto
19.3. Utorok
Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
24.3. Nedeľa
TRETIA PÔSTNA NEDEĽA
Ostatné dni sú pôstne férie.
 V pondelok, utorok, stredu a sobotu sa o 16.00 h. modlíme vo farskom kostole bolestný ruženec.
 Na slávnosť sv. Jozefa v utorok 19.3. budú sväté omše tak, ako obvykle cez týždeň, ráno o 6.30,
o 12.00 a 16.30 hod.
 V utorok 19.3. o 16.00 h. bude v budove Základnej cirkevnej školy v rámci Školy viery prednáška
rektora kňazského seminára ThLic. Jána Viglaša na tému: Rozdiel medzi etikou a svätosťou.
Pozývame Vás.
 Tento týždeň sa v Pastoračnom centre sv. Gorazda uskutoční dekanátne kolo biblickej olympiády
žiakov základných škôl v stredu 20.3. a študentov stredných škôl vo štvrtok 21.3., so začiatkom
o 9.00 hod.
 Vo štvrtok 21.3. bude ráno o 7.30 hod. v Kostole Svätého kríža svätá omša pre žiakov a učiteľov
Základnej cirkevnej školy.
 Vo štvrtok počas pôstu býva vo farskom kostole od 16.00 do 16.25 h. 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 sväté omše sme pozvali pôstnych kazateľov spomedzi biskupských vikárov
našej diecézy. Túto nedeľu bude pôstnym kazateľom Mons. Branislav Koppal, generálny vikár.
Na budúcu nedeľu príde ThLic. Martin Ďuračka, školský vikár a duchovný správca UPC.
O 16.00 vykoná pobožnosť krížovej cesty a po nej bude celebrovať sv. omšu. Srdečne pozývame.
 Mladých pozývame po večernej svätej omši v sobotu 23.3. na mládežnícke stretnutie o 17.30 hod.
v zasadačke farského úradu.
 V dňoch 12. – 14. apríla sa v Banskej Bystrici uskutoční Kvetný víkend – diecézne stretnutie
mladých s o. biskupom. Registrovať sa je možné do 4.4. Bližšie informácie na www.dcmmajak.sk
 Kto by mal v najbližších dňoch možnosť už teraz priniesť pre farnosť bahniatka, prosíme nech
ich prinesie do sakristie kostola, vopred vďaka za pomoc.
 Dnes (v nedeľu 17.3.) bude o 14.30 hod. miništrantské stretnutie v zasadačke farského úradu.
Všetkých chlapcov miništrantov, ako aj ďalších ktorí by mohli miništrovať, srdečne pozývame.
 Zbierka na charitu, ktorá sa konala minulú nedeľu, činila 1 800,- €. Zbierka bola odvedená.
Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Príprava k sviatostiam
 Túto a aj na budúcu nedeľu budú mať birmovanci prípravu tak, že prídu na svätú omšu o 9.45 h.
do Kostola Svätého kríža, po svätej omši bude katechéza.
 V piatok 22.3. 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.

