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Panna Mária Lurdská
Na 11. februára pripadá v kalendári spomienka na Pannu Máriu Lurdskú. Na tento deň totiž
pripadá výročie prvého zjavenia Panny Márie v Lurdoch sv. Bernadete Soubirousovej. V roku 1858, keď
mala len štrnásť rokov, sa jej zjavila Panna Mária v jaskyni v lese pri zbieraní dreva. Bola odetá v bielom,
v rukách držala ruženec. Potom sa jej zjavila ešte sedemnásť krát. Až pri šestnástom zjavení, ktoré bolo
25. marca 1858, sa jej odvážila spýtať, kto je. Panna Mária jej odpovedala: „Som
Som Nepoškvrnené počatie.“
Posledné zjavenie bolo v noci 16. júla.
Dlhšie trvalo, kým sa tieto zjavenia preskúmali a potvrdili, že sú pravé. Štyri roky predtým pápež
bl. Pius IX. na žiadosť biskupov a cirkevných snemov z celého sveta vyhlásil dogmu o Nepoškvrnenom
počatí Panny Márie. Pre nás to znamená, že treba veriť, že Márie sa nikdy žiadny hriech nedotkol.
Ani dedičný. Keď to Mária o sebe v Lurdoch vyhlásila, bolo to potvrdenie, že to tak naozaj je.
Ďalšie posolstvo, ktoré pochádza z týchto zjavení, je Božie milosrdenstvo. Zjavila sa nie s trestajúcim bičom, ale s výzvou na pokánie a s uistením, že Boh hriešnikom neželá smrť, chce im odpustiť.
Pri Massabiellskej jaskyni sa potom odohralo množstvo uzdravení a zázrakov. Doteraz patria Lurdy
k pútnickým miestam celosvetového významu. M
Množstvo
nožstvo ľudí sem prichádza, aby prosili za uzdravenie
a mnohí sú vypočutí. Z tohto dôvodu sa 11. február slávi ako Svetový deň chorých.
Obdivuhodné je, že Boh si vyvolil chudobnú, neučenú dievčinu, aby takto oznámil svetu, že má
oň záujem a chce, aby
by sa všetci vrátili k nemu.
(www.zivotopisysvatych.sk)

Zachráňme špaňodolinský o
organ
Od nasledujúceho pondelka 12. februára 2018 vstupuje do súťaže VÚB o hlasovanie pre záchranu klenotu medzi organmi v našej diecéze – organ v Kostole premenenia
remenenia Pána v Španej Doline,
majstra Martina Podkonického z roku 1751.
SMS hlasovanie je bezplatné a návod ako aj link – odkaz na hlasovanie nájdete na stránke
www.organspaniadolina.sk
Hlasovanie trvá pár sekúnd, ale môže pomôcť zachrániť tento vzácny organ. Hlasovanie prebieha
od 12.. februára 2018 do 25. februára 2018
2018. V hre je deväť vzácnych organov. V mene celej Farnosti
Uľanka a v mene „Priateľov
Priateľov špaňodolinského organa
organa“ Vás prosíme nielen o modlitbu, ale aj o konkrétny
skutok: hlasovať za náš špaňodolinsk
špaňodolinský organ.
Farský administrátor Tomáš Kuník ppozýva aj na organové koncerty venované podpore snahy
o výhru v hlasovacej súťaži v Kostole
ostole premenenia Pána v Španej Doline: v sobotu 10. februára 2018
o 17.30 h. sa predstavia Priatelia špaňodolinského organa: Anna Ciganocová (soprán), Ján Bull
Bulla (organ),
Martin Kelemen (organ), Matúš Kucbel (organ)
(organ). V sobotu 17. februára 2018 o 17.30 hod.
h
sa predstaví
František Beer /SK/ a v sobotu 24. februára 2018 o 17.30 hod. sa predstaví David di Fiore /USA/.
Keďže spoje do Španej Doliny sú biedne, o odvoz návšt
návštevníkov
evníkov koncertu, ktorí na svoj príchod
využijú autobusovú linku z Autobusovej stanice v Banskej Bystrici s odchodom o 16.30 hod., bude po
skončení koncertu postarané. K dispozícii bude mikrobus.
Veríme,, že ak k modlitbe za toto dielo pridáme aj trošku ocho
ochoty
ty a obety, podarí sa nám vyhrať
a zachrániť tento vzácny organ majstra Martina Podkonického z roku 1751. Veľká
eľká vďaka za každú Vašu
modlitbu, ochotu a pomoc. Nech Vám je za to sám Pán odmeno
odmenou! Tomáš Kuník, farský adm. v Uľanke.

Národné stretnutie mládeže P18
Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska a KANET, n. o. spustili oficiálne
prihlasovanie pre tých, ktorí sa chcú zúčastniť od 26. do 29. júla 2018 N
Národného
árodného stretnutia mládeže P18
v Prešove. Účastníkom stretnutia zabezpečujú program s možnosťami ubytovania a stravovania.
Pri online prihlásení je účastnícky poplatok od 19.1. do 31.3. – 25,- €; od 1.4. do 31.5. – 30,- €;
od 1.6. do 1.7. – 35,- €.. Variant bez stravy: od 19.1. do 1.7. – 25,- €. Info: narodnestretnutiemladeze.sk
arodnestretnutiemladeze.sk

Kvetný víkend
Kvetný víkend je stretnutím mládeže Banskobystrickej diecézy s otcom biskupom. Zúčastňujú sa
ho mladí aj z iných diecéz Slovenska. Koná sa každoročne počas víkendu, na ktorý pripadá slávenie
Kvetnej nedele v srdci diecézy – Banskej Bystrici. Zaujímavosťou je, že je to jediné víkendové stretnutie
mladých počas Kvetnej nedele na Slovensku. Programová štruktúra je inšpirovaná Svetovými dňami
mládeže.
Pozostáva zo svätých omší, modlitieb, katechéz, workshopov na rôzne témy, skupiniek i umeleckých predstavení. Cieľom je sprostredkovať mladému človeku stretnutie so živým Bohom skrze spoločenstvo mladých i tých, ktorí sa mládeži venujú. Organizačne Kvetný víkend zabezpečujú kňaz a tímaci
z Diecézneho centra mládeže v Španej Doline, v spolupráci so zástupcami mladých za dekanáty. Program
tvoria a pripravujú samotní mladí, ktorí sú pozvaní do tejto služby. Je to počtom najväčšie podujatie,
ktoré Diecézne centrum mládeže Maják organizuje.
Tohtoročné stretnutie mládeže – Kvetný víkend 2018 sa uskutoční v termíne 23. – 25. marec 2018.
Bude sa konať na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici, kde je zabezpečené
ubytovanie a program. Sväté omše v piatok a v nedeľu sa uskutočnia vo farskom Kostole nanebovzatia
Panny Márie.
Od 18. januára do 15. marca prebieha prvá fáza prihlasovania. Príspevok na Kvetný víkend činí
pre študentov 16,- € a pre pracujúcich 20,- €. V druhej fáze prihlasovania na mieste 23. marca bude
príspevok vo výške 25,- € pre študentov a 30,- € pre pracujúcich. Bližšie informácie o priebehu celého
Kvetného víkendu a prihlasovací formulár nájdete na stránke: www.dcmmajak.sk

NA 6. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
14.2.
18.2.

Streda
Nedeľa

POPOLCOVÁ STREDA, začiatok pôstneho obdobia
PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

 V utorok 13.2. bude od 14.00 h. do večernej svätej omše vo farskom kostole vyložená Oltárna sviatosť
na odprosenie hriechov. Je to koniec fašiangov. O 16.15 bude zmierna pobožnosť a následne sv. omša.
 V stredu 14.2. budú na popolcovú stredu sväté omše tak, ako vo všedný deň o 6.30, 12.00, 16.30.
Pri svätých omšiach bude udeľovaný popolec. Popolcová streda je dňom prísneho pôstu, t. j. v tento
deň je zdržiavanie sa mäsitého pokrmu a len raz za deň je možné dosýta sa najesť. Tento pôst viaže
od 18-teho do 60-teho roku života. Veriacich od 14-teho do 18-teho roku a veriacich nad 60 rokov
viaže iba zdržiavanie sa mäsitých pokrmov. Deti do 14-teho roku života neviaže žiadny pôst.
V kresťanskej výchove treba však deti viesť k pôstu. Chorých a prípadne fyzicky ťažko pracujúcich
neviaže zdržiavanie sa od jedla. V tento deň sa zdržiavanie mäsitých pokrmov nedá nahradiť iným
skutkom pokánia. Všetci si máme uvedomovať, že doba Veľkého pôstu je dobou kajúcnosti.
 Cez Veľký pôst bude vo farskom kostole vždy v pondelok, utorok, stredu a v sobotu o 16.00 hod.
modlitba bolestného ruženca.
 Počas pôstneho obdobia bude vo farskom kostole vždy vo štvrtok od 16.00 do 16.25 hod. vyložená
Oltárna sviatosť na osobné odprosenie.
 Pobožnosť krížovej cesty bude vo Veľkom pôste bývať vo farskom kostole v piatok o 16.30 hod.
a v nedeľu o 16.00 hod., následne svätá omša.
 Slovenská katolícka charita pripravila 7. ročník celoslovenskej zbierky „Pôstna krabička pre Afriku“,
ktorá je zameraná na pomoc pre deti v krajinách subsaharskej Afriky. Ak sa chcete zapojiť svojim
pôstnym príspevkom, môžete si domov zobrať obálku s inštrukciami, ktorú nájdete vo farskom kostole
pri vstupe do bočnej Kaplnky sv. Barbory.
 Cez pôstne obdobie sme na nedeľné večerné sväté omše pozvali pôstnych kazateľov spomedzi
dekanov našej diecézy. Na budúcu nedeľu bude pôstnym kazateľom pán dekan zo Žiaru nad Hronom
Mgr. Ján Flajžík. O 16.00 hod. vykoná pobožnosť krížovej cesty a po nej bude celebrovať svätú omšu.
Srdečne Vás pozývame.
 Na budúcu nedeľu 18.2. bude celoslovenská zbierka na Slovenskú katolícku charitu. Za Vaše milodary
vopred Pán Boh zaplať.
Kancelária je otvorená:
tel.: 048/ 412 45 31

Pondelok až štvrtok: 8.00 – 12.30 hod.
Piatok: 8.00 – 12.30 a 15.00 – 19.00 hod.
mobil: 0911 880 298
e-mail: bb.mesto@fara.sk
web: www.bbmesto.fara.sk
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