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Liturgický kalendár:
Pondelok

31.12.

Sv. Silvestra I., pápeža

ľub. spomienka

Utorok

1.1.

slávnosť

Streda

2.1.

PANNY MÁRIE BOHORODIČKY
Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského,
biskupov a učiteľov Cirkvi

Štvrtok

3.1.

Najsvätejšieho mena Ježiš

ľub. spomienka

Nedeľa

6.1.

ZJAVENIE PÁNA

slávnosť

spomienka

Ďakovná pobožnosť na konci roka
V pondelok 31. decembra 2018 je koniec kalendárneho roka. Ďakovná
svätá omša s pobožnosťou bude o 15.30 hod. Kto sa zúčastní na tejto
pobožnosti a speve Te Deum, môže získať úplné odpustky za obvyklých
podmienok (byť v milosti posväcujúcej, prijať sv. prijímanie, vzbudiť si
odpor k hriechu a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca).

Vzývanie Ducha Svätého
Kto sa 1. januára pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo
recitovaní hymnu Veni Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý tvorivý,
môže získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.
Zároveň vás pozývame na slávnostnú svätú omšu o 9.30 hod., ktorú bude
celebrovať diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Bohoslužby počas vianočných sviatkov
Bohoslužby vianočných sviatkov nájdete v informačnom liste pre celú
Banskú Bystricu. Podrobné rozpisy nájdete aj na našej farskej stránke
v záložke „Rýchle aktuality“, na priloženom linku: http://www.katedralabb.
sk/index.php?page=aktuality
Počas vianočných dní bude otec biskup Marián Chovanec celebrovať
tieto sväté omše: 1. januára 2019 - slávnosť P. Márie Bohorodičky - o 9.30
hod.; 6. januára 2019 - slávnosť Zjavenia Pána - o 9.30 hod.

Prvý piatok a sobota
V týždni je prvý piatok v mesiaci pobožnosť bude v závere ranných

svätých omší a večer na ukončenie adorácie.
V sobotu vás pozývame na fatimský program na Starých Horách.

Spovedná služba
V Katedrále bude spovedná služba od stredy 2. januára do piatku
4. januára 2019 v upravenom čase ako cez prázdniny, teda od 9.00 hod.
do 13.00 hod.

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

Život farnosti
Obetovali ste
Na kostol: bohuznáma rodina 25 eur, bohuznáma rodina 50 eur,
bohuznáma 30 eur.

Ďakujeme aj za dar v podobe vianočného stromčeka bohuznámej
rodine.
Nech vám dobrý Pán Boh odmení všetky vaše dary, obety a modlitby!

Pozývame
Vianočné koncerty
V sobotu 5. januára 2019 sa o 16.45 hod. v Katedrále uskutoční
interaktívny vianočný koncert spojený so spevom kolied, do ktorého sa
budú môcť svojim spevom zapojiť aj účastníci koncertu. Koncert bude
popretkávaný organovými variáciami na známe koledy z JKS a predstavia
sa aj sopránistky Anna Ciganocová a Kristína Suchá. Výťažok z koncertu
bude venovaný na podporu obnovy a reštaurovania historického organa
v Španej Doline, ktorého obnova už začala.
Srdečne pozývame aj na svätú omšu 6. januára 2019 o 18.00, pri ktorej
bude spievať komorný spevácky zbor ARS VOCALIS a po sv. omši ešte
pre veriacich zaspievajú aj niekoľko vianočných skladieb.
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