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PRAVIDELNÝ PROGRAM VO VEĽKOM PÔSTE
Pondelok Farský kostol
Utorok
Farský kostol
Farský kostol
Streda
Kostol Sv. kríža
Štvrtok
Farský kostol
Farský kostol
Piatok
Farský kostol
Sobota
Farský kostol
Nedeľa

16.00
16.00
16.00
7.30
16.00 – 16.25
16.30
16.00
16.00

– modlitba bolestného ruženca
– modlitba bolestného ruženca
– modlitba bolestného ruženca
– svätá omša pre Základnú cirkevnú
cirk
školu
– vyložená Oltárna sviatosť na osobné odprosenie
– pobožnosť krížovej cesty + svätá omša
– modlitba bolestného ruženca
– pobožnosť krížovej cesty + sv.omša (pôstny kazateľ)

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2019 (1)
Drahí bratia a sestry, Boh prostredníctvom matky Cirkvi „milostivo umožňuje svojim veriacim,
aby každoročne s očisteným srdcom a s radosťou očakávali veľkonočné sviatky hlbšie prežívali tajomstvo
svojho znovuzrodenia, a tak dosiahli plnosť milosti Božích detí“
detí“.. Takto môžeme ísť od jednej Veľkej
noci k druhej až k naplneniu spásy, ktorú sme už vďaka Kristovmu veľkonočnému tajomstvu prijali:
„Lebo v nádeji sme spasení“.. Toto tajomstvo spásy, ktoré v nás pôsobí už počas pozemského života,
je dynamický
amický proces, ktorý zahŕňa aj dejiny a celé stvorenie. Sv
Svätý Pavol dokonca hovorí, že „stvorenie
túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia“
synovia“.. Z tejto perspektívy by som chcel ponúknuť niekoľko
myšlienok, ktoré by počas nastávajúceho Pôstneho obd
obdobia
obia sprevádzali našu cestu obrátenia.
Vykúpenie stvorenia
Slávenie Veľkonočného trojdnia Kristovho utrpenia, smrti a vzkriesenia, ktoré je vrcholom
liturgického roku, nás zakaždým pozýva prežívať prípravu naň s vedomím, že naše pripodobnenie sa
Kristovi je neoceniteľným darom Božieho milosrdenstva.
Ak človek žije ako Božie dieťa, ak žije ako vykúpená osoba, ktorá sa nechá viesť Duchom Svätým
a dokáže spoznať a uvádzať do praxe Boží zákon – počnúc tým, ktorý je vpísaný
ný do ľudského srdca a do
prírody – bude dobre robiť aj stvoreniu a spolupracovať na jeho vykúpení. Preto stvorenie túžobne
očakáva – ako hovorí svätý Pavol – že sa zjavia Božie deti; inými slovami tí, čo prijali milosť Ježišovho
veľkonočného tajomstva a naplno
lno žijú z jej ovocia a ktorí majú dosiahnuť svoju plnú zrelosť pri vykúpení
samotného ľudského tela. Keď Kristova láska premieňa životy svätých – ich ducha, dušu a telo – chvália
Boha a vo svojej modlitbe, kontemplácii či umení zapájajú do tejto chvály aj stvorenie, ako to obdivuhodne ukazuje
azuje „Pieseň brata slnka“ od svätého Františka z Assisi.. No harmónia vytvorená vykúpením
je v tomto svete ešte stále ohrozovaná negatívnou silou hriechu a smrti.
Deštruktívna sila hriechu
Keď totiž nežijeme ako Božie deti, často sa správame voči blížnym a ostatným stvoreniam – ale aj
voči sebe samým – deštruktívne, vychádzajúc viac či menej vedome z presvedčenia, že ich môžeme
využívať ako sa nám páči. Vtedy prevládne nestriedmosť, ktorá ve
vedie
die k spôsobu života prekračujúcemu
hranice, ktorých rešpektovanie si vyžaduje naša ľudská existencia a prirodzenosť. Nasledujeme
nekontrolované túžby, ktoré sa v Knihe múdrosti prisudzujú bezbožníkom, alebo tým, ktorí nekonajú
s myšlienkou na Boha a nemajúú ani nijakú nádej do budúcnosti
budúcnosti.. Ak nemáme neustále pred sebou Veľkú
noc a vzkriesenie ako náš cieľ, je jasné, že napokon sa presadí logika chcieť všetko a hneď a mať vždy
viac.
Príčinou každého zla, ako vieme, je hriech, ktorý – odvtedy
y ako sa objavil medzi ľuďmi – prerušil
naše spoločenstvo s Bohom, s druhými a so stvorením, s ktorým sme spojení predovšetkým prostredníc
prostredníctvom nášho tela. Prerušenie spoločenstva s Bohom viedlo aj k narušeniu harmonického vzťahu ľudských
bytostí s prostredím,
ím, v ktorom sú povolané žiť, a tak sa pr
prvotná
votná záhrada premenila na púšť.
púšť Ide o hriech,

ktorý vedie človeka k tomu, že sa považuje za boha stvorenia, cíti sa ako jeho absolútny pán a nepoužíva
ho na ciele určené Bohom, ale pre vlastné záujmy, na ujmu stvorenia a druhých ľudí.
Keď zanecháme Boží zákon, zákon lásky, napokon sa presadí zákon silnejšieho proti slabšiemu.
Hriech, ktorý prebýva v srdci človeka – a prejavuje sa ako žiadostivosť, túžba po nadmernom blahobyte,
nezáujem o dobro druhých a často aj o svoje – vedie k vykorisťovaniu stvorenia, ľudí a životného
prostredia, v duchu nenásytnej chamtivosti, ktorá považuje každú túžbu za právo a ktorá napokon, skôr
či neskôr, zničí aj toho, koho ovládla.
(www.vaticannews.va/sk)

Pobožnosť krížovej cesty na urpínskej kalvárii
Bosí karmelitáni pozývajú na tradičné krížové cesty na kalvárii v Banskej Bystrici. Budú sa konať
každú pôstnu nedeľu o 14.30 hod. Hneď po krížovej ceste, okolo 15.30 hod., bude nasledovať svätá omša.
1. pôstna nedeľa (10. marec) – Farnosť PRIECHOD;
2. pôstna nedeľa (17. marec) – Farnosť SELCE;
3. pôstna nedeľa (24. marec) – Farnosť BB-FONČORDA;
4. pôstna nedeľa (31. marec) – Farnosť ČERÍN;
5. pôstna nedeľa (7. apríl) – Mons. Marián Chovanec, DIECÉZNY BISKUP;
Kvetná nedeľa (14. apríl) – Farnosť STARÉ HORY;
Veľký piatok (19. apríl) o 10.00 hod. – BOSÍ KARMELITÁNI.

OZNAMY NA 1. PÔSTNU NEDEĽU
17.3.

Nedeľa

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

 V pondelok, utorok, stredu a sobotu sa o 16.00 h. modlíme vo farskom kostole bolestný ruženec.
 V stredu 13.3. je 6. výročie zvolenia Svätého Otca Františka. Pamätajme na neho v modlitbách.
 V stredu, piatok a v sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom týchto dní je príprava na pokánie
a na sviatosť zmierenia, a činorodá láska k blížnemu. Tieto úmysly Cirkvi spoločne vyjadríme v dané
dni pri svätých omšiach.
 Vo štvrtok 14.3. 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 14.3. 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.
Zápis do 1. ročníka sa uskutoční 2.4.2019.
 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. Cez pôst môžeme získať úplné odpustky, ak sa pomodlíme krížovú cestu pred
ustanovenými zastaveniami. Taktiež čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň
nejaký čas, a v piatok po svätom prijímaní modlitbou „Dobrý a preláskavý Ježišu.“
 Na nedeľné večerné sv. omše sme pozvali pôstnych kazateľov spomedzi biskupských vikárov diecézy.
Túto nedeľu bude pôstnym kazateľom ICLic. Štefan Gallik, cirkevný sudca a farár v Hriňovej.
Na budúcu nedeľu príde Mons. Branislav Koppal, generálny vikár. O 16.00 hod. vykoná pobožnosť
krížovej cesty a po nej bude celebrovať svätú omšu. Srdečne Vás pozývame.
 O týždeň v nedeľu 17.3. bude o 14.30 hod. miništrantské stretnutie v zasadačke farského úradu.
Všetkých chlapcov miništrantov srdečne pozývame.
 Dnes je zbierka na Slovenskú katolícku charitu. Za Vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.
Príprava k sviatostiam
 V piatok 15.3. o 15.00 hod. začneme v Kostole Svätého kríža s farskou sviatostnou katechézou
pre všetkých tretiakov, ktorí tento rok pristúpia v našej farnosti k prvému svätému prijímaniu.
 Príprava birmovancov začne budúcu nedeľu 17.3. tak, že birmovanci prídu na svätú omšu do Kostola
Svätého kríža o 9.45 hod. a po svätej omši budú mať určený program prípravy a prvú katechézu.
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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