PROGRAM BOHOSLUŽIEB

v týždni od: 28. októbra 2019 do: 3. novembra 2019
vo farnosti sv. Františka Xaverského, Banská Bystrica – Katedrála
SV. ŠIMON A JÚDA, APOŠTOLI,

7.00

 rodičia Jozef a Zlatka, bratia Ján a Jozef

SVIATOK
PONDELOK

8.30

 maminka Mária

28. 10. 2019

18.00

UTOROK

29. 10. 2019

7.00

 Ján

8.30

 Jolana

18.00
STREDA

30. 10. 2019

ŠTVRTOK

 Štefánia a Vendel

7.00

 Ivan

8.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu

18.00

31. 10. 2019

Za uzdravenie Michala

 Helena a František

7.00

 Ivan

8.30

 syn Peter, Jozef a Mária, Ján, Veronika a Štefan

18.00

LUMEN

VŠETKÝCH SVÄTÝCH, SLÁVNOSŤ

8.00

Na úmysel celebranta

PIATOK

9.30

Pro populo

1. 11. 2019
Prikázaný sviatok!!!

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH
VERNÝCH ZOSNULÝCH
SOBOTA

2. 11. 2019

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
3. 11. 2019

18.00

Na úmysel celebranta

7.00

Na úmysel celebranta

18.00

Na úmysel celebranta

8.00

Pro populo

9.30

 biskupi a kňazi banskobystrickej diecézy

18.00

Na úmysel celebranta

 Minulú nedeľu sa konala celosvetová zbierka na misie. V našej farnosti sa vyzbieralo
1075,- €. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
 V piatok je liturgická slávnosť Všetkých svätých. Je to prikázaný sviatok. V tento deň sme
viazaní účasťou na sv. omši ako v nedeľu. V tento deň bude poriadok sv. omší nedeľný.
Zvlášť vás pozývam na pontifikálnu sv. omšu o 9.30 h., ktorú bude celebrovať diecézny
biskup.
 V sobotu je spomienka na všetkých verných zosnulých. V tento deň sa po sv. omšiach bude
konať pobožnosť za duše v očistci.
 Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku
a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať pre duše
v očistci úplné odpustky. Okrem toho sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko
predtým alebo potom), sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otčenáš, Zdravas
a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu,
aj k všednému. Tieto odpustky možno získať už od poludnia 1. novembra.
 Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať
odpustky pre duše v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. K tomu je potrebné splniť
aj spomínané tri podmienky.
 Aj v tomto roku Fórum života prichádza s iniciatívou „sviečka za nenarodené deti“. V deň
spomienky na našich zomrelých (2. novembra) sa večer môžeme zjednotiť v modlitbe za
ochranu života a za zomrelé nenarodené deti. Spomienku na nenarodené deti môžeme vyjadriť
aj umiestnením horiacich sviečok v oknách našich domovov a zakúpením sviečky za
nenarodené deti. Sviečky za nenarodené deti sú k dispozícii za symbolické 1 € na stolíku pri
východe z kostola. Výťažok bude použitý na projekty a činnosť Fóra života v oblasti ochrany
života a rodiny.
 Na stolíku s časopismi a tiež na našej webovej stránke sa nachádza prihláška na prvé sv.
prijímanie. Na prvé prijímanie sa pripravujú deti tretieho ročníka ZŠ a starší. Vyplnenú
prihlášku treba odovzdať do 7. novembra. V piatok 8. novembra bude prvé stretnutie
prvoprijímajúcich detí a ich rodičov pri večernej sv. omši.
 Taktiež na stolíku s časopismi sa nachádza prihláška na prípravu k sviatosti birmovania.
Prihlasovať sa môžu žiaci deviateho ročníka a starší. Termín prihlasovania je do nedele
3. novembra. V pondelok 4. novembra bude prvé stretnutie birmovancov pri večernej sv. omši.

