
 Prosím, využite možnosť dobre sa pred sviatkami vyspovedať. Príležitosť k sviatosti zmierenia 

bude ešte v pondelok počas celého dňa od 9.00 do 19.00 h. Počas sviatkov sa spovedať 

nebude.  

 Dnes pri večernej sv. omši skauti prinesú betlehemské svetlo. Budete si ho môcť odpáliť 

a odniesť aj do svojich príbytkov v pondelok aj v utorok počas celého dňa a taktiež počas 

sviatkov ho budeme uchovávať tu v chráme pri Betleheme.  

 V stredu je slávnosť Narodenia Pána. Je to prikázaný sviatok (sme viazaní účasťou na sv. omši 

ako v nedeľu). V tento deň bude výročná farská ofera. Úprimná vďaka za vaše milodary. Pri 

príležitosti sviatkov Narodenia Pána sv. omše budú v katedrálnom chráme v utorok v noci 

o 22.00 h., ktorú bude celebrovať diecézny biskup Mons. Marián Chovanec (v priamom 

prenose RL) a v stredu budú sv. omše 8.00 h., o 9.00 h. (celebruje o. biskup, sv. omša je 

prenášaná Slovenským rozhlasom) a večer o 18.00 h. Na sviatok sv. Štefana (vo štvrtok 26. 

XII.) sv. omše budú podľa nedeľného poriadku (8.00, 9.30 a 18.00). 

 Farnosť BB-mesto pozýva na Božie narodenie (25.12.) na svätú omšu o 16.30 vo Farskom 

kostole, počas ktorej zaznie Missa pastoralis banskobystrického skladateľa Jána Egryho. 

Účinkuje zbor a orchester, diriguje Pavol Tužinský.  

 Tradične počas vianočných sviatkov prichádzajú deti s Dobrou novinou do vašich domácností. 

Kto je ochotný prijať detských koledníkov na slávnosť Božieho narodenia 25. decembra 

v popoludňajších hodinách (od 14.00 h.), nech sa zapíše do zoznamu v sakristii.  

 Budúca nedeľa je sviatok Sv. Rodiny. Pri všetkých sv. omšiach si manželia môžu obnoviť svoje 

manželské sľuby. 

 K nastávajúcim sviatkom Vám vyprosujem Božie požehnanie, pokoj a radosť do vašich sŕdc 

a rodín. 
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PONDELOK 
23. 12. 2019 

7.00  Helena a matka Katarína 

8.30  Ondrej a Anna, starí rodičia a krstní rodičia 

18.00  Mária a Juraj 

UTOROK 

24. 12. 2019   

7.00 Na úmysel celebranta 

22.00 Na úmysel celebranta 

NARODENIE PÁNA  
SLÁVNOSŤ 
STREDA 

25. 12. 2019 

8.00 Na úmysel celebranta 

9.00 Na úmysel celebranta 

18.00  Jozef Debnár 

SV. ŠTEFAN, PRVÝ MUČENÍK, 
SVIATOK  

ŠTVRTOK 
26. 12. 2019 

8.00 Na úmysel celebranta 

9.30  Ján a Mária 

18.00 LUMEN 

SV. JÁN, APOŠTOL  
A EVANJELISTA, SVIATOK  

PIATOK 
27. 12. 2019   

7.00  Jozef a rodičia 

8.30  Magdaléna a Otto 

18.00 LUMEN 

SV. NEVINIATKA, MUČENÍCI, 
SVIATOK  
SOBOTA 

28. 12. 2019 

7.00  Jozef a rodičia 

18.00 Na úmysl celebranta 

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE 

A JOZEFA, SVIATOK  
 

29. 12. 2019 

8.00 Pro populo 

9.30   manželia Erdegovci 

18.00 Na úmysel celebranta 


