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Liturgický kalendár:

Sobota

ZELENÝ (VEĽKÝ) ŠTVRTOK PAMIATKA PÁNOVEJ VEČERE
19.4. VEĽKÝ PIATOK
20.4. BIELA (VEĽKÁ) SOBOTA

Nedeľa

21.4.

Štvrtok
Piatok

18.4.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

slávnosť

Spovedanie pred Veľkou nocou
Od pondekla 15.4.2019 do stredy 17.4.2019 vrátane budú v Katedrále
spovedať viacerí kňazi podľa rozpisu, ktorý je na výveske, aj na
webovej stránke farnosti.

Obrady v Katedrále
Veľkonočné trojdnie v Katedrále začne svätou omšou o 18.00 hod. na
Zelený štvrtok a adoráciou do 21.00 hod.
Liturgiu Veľkého piatku začneme spoločným slávením Ranných chvál
s Posvätným čítaním a Lamentáciami proroka Jeremiáša ráno
o 7.30 hod. Po Ranných chválach začneme Novénu k Božiemu
milosrdenstvu. Hlavné obrady budú o 15.00 hod. a poklona Krížu
do 21.00 hod.
Liturgiu Bielej soboty začneme spoločným slávením Ranných chvál
s Posvätným čítaním a Lamentáciami proroka Jeremiáša ráno o 7.30 hod.
Po Ranných chválach sa pomodlíme Novénu k Božiemu milosrdenstvu,
po ktorej bude vystavená Sviatosť Oltárna na adoráciu do 17.00 hod.
Slávenie Veľkonočnej vigílie začne o 20.00 hod. Prosíme vás, aby
ste si na túto slávnosť priniesli z domu sviece. Pred začiatkom
obradov vás prosíme - ktorí môžete - zhromaždiť sa pred kostolom
na obrad svetla.
Slávnostnú svätú omšu na Veľkonočnú nedeľu bude celebrovať
diecézny biskup Mons. Marián Chovanec o 9.00 hod., nakoľko
bude vysielaná do Slovenského rozhlasu.

Ostatné slávenia nájdete v spoločnom rozpise Veľkého týždňa pre
celé mesto.

Prísny pôst na Veľký piatok
Veľký piatok je dňom prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého
pokrmu. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili
štrnásty rok života; zákon pôstu (prísny) však zaväzuje všetkých
plnoletých (myslí sa od 18 r.) až do začatia šesťdesiateho roka života.
Prísny pôst znamená iba raz cez deň sa do sýtosti najesť. Na raňajky
a večeru možno niečo ľahšie zjesť. Chorí majú oslobodenie.

Program bohoslužieb Veľkého týždňa
Za lavicami si môžete zobrať program bohoslužieb Veľkého týždňa
všetkých farností mesta Banská Bystrica. Program nájdete aj na
výveske a na webovej stránke farnosti.

Život farnosti
Obetovali ste
Na kostol: bohuznáma 70 eur, z krstu Gréty Grečmalovej 25 eur.
Na veľkonočnú výzdobu: bohuznáma 50 eur.
Nech vám dobrý Pán Boh odmení všetky vaše dary, obety a
modlitby!

Pozývame
Pozvánka na duchovnú prípravu
V stredu Veľkého týždňa 17. apríla 2019 o 19.00 vás pozývame na
hudobno-slovné rozjímanie: Sedem Spasiteľových slov na kríži.
Slovné rozjímanie bude sprevádzať meditatívna hudba pre organ,
husle, hoboj a spevácky zbor. Viac informácií na plagáte na výveske.
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