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Liturgický kalendár:
NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO
TELA A KRVI
Sobota 21.6. Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Nedeľa 22.6. 12. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
Štvrtok

19.6.

slávnosť
spomienka

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Vo štvrtok 19. júna je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho
Tela a Krvi. V tento deň sa máme zúčastniť na svätej omši a podľa
možnosti ho svätiť ako nedeľu.
Vzhľadom k tomu, že je pracovný deň, diecézny banskobystrický
biskup Mons. Marián Chovanec pozýva všetkých banskobystričanov
spolu s ich kňazmi na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi,
ktorú budeme sláviť v nedeľu 22. júna 2014. Slávnosť začneme
slávením Eucharistie vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny
Márie o 9.00 hod. Potom budeme pokračovať eucharistickou
procesiou po námestí, ktorej záver bude pred Katedrálou svätého
Františka Xaverského.

PRETO SV. OMŠE V KATEDRÁLE V NEDEĽU
DOPOLUDNIA NEBUDÚ!!!
Kňazské svätenia
Pozývame vás na kňazské svätenie, ktoré prijme diakon František
Veverka v sobotu 21. júna 2014 o 10.00 hod. v Katedrále sv. Františka
Xaverského.
Pred kňazskou vysviackou bude len ranná sv. omša o 7.00 hod.

Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude v stredu, po
večernej sv. omši, nakoľko vo štvrtok je prikázaný sviatok.

Život vo farnosti
Sviatostný život
Sviatosťou birmovania sa 8. júna 2014 stalo dospelými kresťanmi 48
birmovancov.

Vaša pomoc

Vďaka veľkodušnej darkyni budeme môcť dať opraviť a zreštaurovať
dvierka na bohostánku, aby bol opäť aj navonok dôstojným príbytkom
Eucharistického Pána Ježiša. Takže v blízkej dobe bude v kostole dočasná
zmena s umiestnením Eucharistie.
Za dar vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvania
Pozvánka na púť
Milí bratia kňazi, drahí bratia a sestry!
Dňa 30. augusta 2014 sa uskutoční púť Banskobystrickej diecézy do
Národnej svätyne Panny Márie Sedembolestnej do Šaštína. Srdečne
vás zo všetkých farností našej diecézy na túto púť pozývam. Nech je
na väčšiu česť a slávu Božiu i jeho Božej Matky a na náš duchovný
úžitok. Program púte je nasledovný:
9. 30 Možnosť sv. spovede (počas sv. ruženca aj sv. omše)
9. 45 Modlitba svätého ruženca
10. 30 Sv. omša (celebruje Mons. Marián Chovanec)
11. 30 Zverenie diecézy pod ochranu Panny Márie – modlitba
11. 40 Predstavenie dekanátov. (Dekan s jednou rodinou prevezmú
od otca biskupa exhortáciu Evangelii gaudium)
12. 15 - 12. 30 Požehnanie, záver.
Obed aj program poobede je individuálny. Každá farnosť, či dekanát
si organizuje dopravu samostatne. Mons. Marián Chovanec,
banskobystrický biskup.
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