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Liturgický kalendár:
Pondelok 25.5. Svätodušný pondelok
Utorok 26.5. Sv. Filipa Neriho, kňaza spomienka

Streda 27.5. Sv. Augustína z Canterbury, biskupa ľubovoľná 
spomienka

Štvrtok 28.5.
NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, 
NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA

sviatok

Nedeľa 31.5. NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE slávnosť

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého
Dnes, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého je možné získať úplné 
odpustky. Získame ich spevom alebo recitovaním hymnu Veni, 
Creator  za zvyčajných podmienok: byť v milosti posväcujúcej, 
prijať sväté prijímanie a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca.
Dnešnou slávnosťou končí Veľkonočné obdobie a začína Obdobie 
„Cez rok“.

Zbierka na masmédiá
Minulú nedeľu sa konala celoslovenská zbierka na katolícke 
masmédiá. V našej farnosti sa vyzbieralo 399,00 Eur. Všetkým 
darcom úprimné Pán Boh zaplať!

PROGRAM V KATEDRÁLE
Pozývame Vás na Katechézu k 300. výročiu posviacky Katedrály, 
ktorá sa prekladá z tejto nedele na budúcu nedeľu 31.5.2015, teraz 
mimoriadne na svätú omšu o 18.00 hod.
Svätú omšu, homíliu a katechézu na tému: Teologický pohľad na 
katolícky chrám (očami Benedikta XVI.) bude mať generálny vikár, 
Mons. Branislav Koppal. Po katechéze vás pozývame na diskusiu 
s malým agapé v sakristii.
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Pozvania
NOC KOSTOLOV 2015
Medzinárodná aktivita Noc kostolov 2015 sa koná 29. mája a nesie 
sa v duchu slov 139. žalmu: Nijaká tma nie je dosť tmavá; noc ti 
svieti ako deň, tma ti je sťa svetlo.

PROGRAM V BANSKEJ BYSTRICI:

Kostol Nanebovzatia Panny Márie (farský)
• 19.00 - organový koncert
• 20.30, 22.00 - prehliadka kostola spojená s odborným výkladom

Evanjelický kostol (Lazovná)
• 20.00 - Kto spieva, dvakrát sa modlí (mlád. kapela CROSSROADS)
 - Opory vo vetre (osobnosti, odpočívajúce na ev.cintoríne)
 - Piesňou i slovom (Zborový spevokol V.F.Bystrého)
 - Pocta Júliusovi Letňanovi (organová hudba)
• 21.00 - Piesňou i slovom;  21.30 - Opory vo vetre;  22.00 - Kto spieva, 

           dvakrát sa modlí

Katedrála sv. Františka Xaverského
• 19.00 - Dejiny banskobystrickej katedrálenj Kapituly 

                                                           (< Dr. Gabriel Brendza, PhD.)
• 20.00 - Mládežnícky katedrálny zbor
• 21.00 - TAJOMSTVO SVETLA 

                                 (pásmo duchovnej, organovej hudby a spevu)
      účinkujú: vokálne zoskupenie ARS VOCALIS 
   a ich hostia

Kostol sv. Michal Archanjela (Fončorda)
• 19.00 - CANTATE DOMINO (spevácky zbor sv. Michala Arch.)
• 20.00 - LAUDATE DOMINUM (koncert mladých talentov)
• 21.00 - IUBILATE DEO (koncert farskej gospelovej skupiny)
• výstava Spievajte a hrajte nášmu Pánovi 

                                          (odb.garant dp. Mgr.art. Marián Gregor)


