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Liturgický kalendár:
Pondelok 1.6. Sv. Justína, mučeníka spomienka

Utorok 2.6. Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov ľub. spom.

Streda 3.6.
Sv. Karola Lwangua spoločníkov, 
mučeníkov

spomienka

Štvrtok 4.6.
NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO 
TELA A KRVI

slávnosť

Piatok 5.6. Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka spomienka

Sobota 6.6. Sv. Norberta, biskupa ľub. spom.

Nedeľa 7.6. 10. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Vo štvrtok 4. 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 
7. júna 2015. Slávnosť začneme slávením Eucharistie vo Farskom 
kostole Nanebovzatia Panny Márie o 9.30 hod. Potom budeme 
pokračovať eucharistickou procesiou. Oltáriky budú pri kostole 
Povýšenia sv. Kríža (farnosť Sásová), pri bráne fary BB-mesto 
(farnosť Mesto), v bráne biskupského úradu (farnosť Fončorda) a 
pri Mariánskom stĺpe (farnosť Radvaň). Záver procesie bude pred 
Katedrálou svätého Františka Xaverského. 

PRETO SV. OMŠE V KATEDRÁLE V NEDEĽU 
DOPOLUDNIA NEBUDÚ!!!
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Povzbudenie diecézneho biskupa
Otec biskup Mons. Marián Chovanec nás povzbudzuje k prihláseniu 
detí na náboženskú výchovu v škole.   Preto,   žiadame   rodičov,   
ktorí   dali   svoje   deti   pokrstiť  a sú   už   školopovinné,  aby   
pripomenuli   v týchto   dňoch   triednym   učiteľkám   a učiteľom,   
že   chcú,   aby   ich   deti  aj v budúcom školskom roku navštevovali 
vyučovanie náboženstva. Nezabudnite, že pri krste ste sľúbili 
kresťanskú výchovu a vyučovanie náboženstva k tomu patrí.

Prvý piatok a sobota v mesiaci
V týždni je prvý piatok v mesiaci. Prvopiatková pobožnosť bude 
ráno v závere svätých omší a večer pri ukončení adorácie.
Pozývame vás aj na fatimský program na Starých Horách v sobotu 
dopoludnia.

Spievané vešpery
Budúcu nedeľu vás po večeernej svätej omši pozývame na spievané 
vešpery.

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré 
bude v stredu, po večernej svätej omši. 

Život vo farnosti
Sviatostný život
• Do Rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu 23. mája 2015 začlenila 

Terézia Dinková.
• Sviatosť manželstva si vyslúžili 23. mája 2015 Tomáš Longauer a 

Michaela Blažeková.
• 24. mája 2015 prijalo sviatosť birmovania 29 mladých ľudí.

Obetovali ste
V uplynulom období prispeli na kvety: novomanželia Longauerovci 
80 Eur, novomanželia Kováčovci 70 Eur.
Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať!


