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Liturgický kalendár:
Pondelok

27.5.

Štvrtok

30.5.

Sobota

1.6.

Nedeľa

2.6.

Sv. Augustína z Canterbury, biskupa
NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA
A KRVI
Sv. Justína, mučeníka
9. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

ľub. spomienka
slávnosť
spomienka

Slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi
Vo štvrtok 30. mája je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
Je to prikázaný sviatok, to znamená, že tento deň – nakoľko je pracovným
dňom – podľa možnosti svätíme ako nedeľu. Sväté omše budú o 7.00, 8.30
a večer o 18.00
hod. Večernú svätú omšu bude celebrovať Mons. Marián Chovanec.
V závere svätej omše bude eucharistická pobožnosť s procesiou v rámci
kostola, so 4 zastaveniami na 4 oltároch.
V nedeľu 2. júna bude oslava Božieho Tela s procesiou pre všetky farnosti
nášho mesta. Z tohto dôvodu bude spoločná sv. omša v nedeľu 2. júna
o 9.30 v kostole Nanebovzatia Panny Márie. V Katedrále bude sv. omša len
o 8.00 a večer o 18.00 hod.. Všetkých pozývame na túto slávnosť. Zúčastnia
sa jej kňazi pôsobiaci v meste i bohoslovci zo seminára. Osobitne
pozývame na túto procesiu všetky hnutia a cirkevné inštitúcie. Procesia
bude mať štyri zastavenia. Každé z nich pripraví určená farnosť. Procesia
pôjde z farského kostola ku kostolu sv. Kríža, odtiaľ k fare, potom k soche
Panny Márie, k budove biskupstva a zakončíme ju pri katedrále. Prosíme
prvoprijímajúce dievčatá, ale iné, aby si pripravili košíčky s lupienkami
kvetov, ktoré budú rozsýpať pred Sviatosťou počas procesie. Matky dievčat
prosíme pripraviť určitú zásobu lupienkov kvetov na doplnenie.

Celosvetová hodinová adorácia
V rámci osláv Roku viery Svätý Otec František pozýva
všetkých katolíkov k hodinovej adorácii Najsvätejšej Oltárnej
sviatosti v tom istom case: v nedelu, 2. júna, od 17.00 hod.

V Katedrále túto adoráciu bude viesť otec biskup Marián Chovanec.
Aj keď dopoludnia budeme mať eucharistickú procesiu, pozývame vás
všetkých na toto hodinové podvečerné stretnutie s Pánom Ježišom.

150. výročie v Selciach
Banskobystrický biskup Štefan Moyses posvätil 31. mája 1863 oltárny
obraz sv. Cyrila a Metoda, čím sa selčiansky kostol stal na Slovensku
prvým kostolom zasväteným našim vierozvestcom.
150. výročie si pripomenieme slvábnostnou svätou omšou, ktorú bude
v piatok 31. mája o 18.00 hod. vo farskom kostole v Selciach celebrovať
banskobystrický diecézny biskup Monas. Marián chovanec.

Noc kostolov
V piatok 24. mája prebehla akcia Noc kostolov. Úprimné ďakujeme
všetkým, ktorí sa zapojili do propagácie tejto akcie, do jej príprav,
lektorom, ktorí sprevádzali a hudobníkom, ktorí skrášlili túto akciu.
Samotnej akcie sa zúčastnilo približne 1000 návštevníkov.
V sobotu, za účasti 20 kňazov z dekanátov BB-Katedrála, BB-mesto a
Slovenská Ľupča, prebehlo zlosovanie o knihu dejín nášho biskupstva,
ktoré v počte 10 ks venoval náš diecézny biskup.
Mená víťazov: Viktória Kubánová, Soňa Tatranská, Slávka Reguliová,
Jaromír Dzúrik, Janka Janeková, Terézia Majlingová, Ivan Rybár, Šimon
Slivka, Irena Čelková, Miroslava Ďurkovičová.
Víťazom gratulujeme!

Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude v stredu, po večernej
sv. omši.

Život vo farnosti
Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma rodina 20
Eur, novomanželia Rejdovianovci 50 Eur, na kvety: novomanželia
Rejdovianovci 50 Eur, novomanželia Majerovci 50 Eur, novomanželia
Otčenášovci 50 Eur, bohuznáma 10 Eur. Za dary vyslovujeme úprimné
Pán Boh zaplať!
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