PROGRAM BOHOSLUŽIEB

v týždni od: 24. februára 2020 do: 1. marca 2020
vo farnosti sv. Františka Xaverského, Banská Bystrica – Katedrála
PONDELOK

24. 2. 2020

7.00

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Sv. pre Mateja

8.30

Za zdravie, obrátenie a Božiu pomoc pre vnučky a pravnnúčatá

18.00
UTOROK

25. 2. 2020

7.00

 Pavla, Rudolf a Ladislav

8.30

Za zdr., Božiu pomoc a dary Ducha Sv. deťom, zaťom a vnúčatám

18.00

POPOLCOVÁ STREDA
26. 2. 2020

PO POPOLCOVEJ STREDE

27. 2. 2020

PIATOK
PO POPOLCOVEJ STREDE

28. 2. 2020
SOBOTA
PO POPOLCOVEJ STREDE

29. 2. 2020

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA
1. 3. 2020

Za manžela Jozefa

7.00

Za všetkých zosnulých, na ktorých si nik nespomína

8.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Klárku

18.00
ŠTVRTOK

Za Božie požehnanie pre snúbencov Lenku a Mateja

Za Božiu pomoc pre Andreju

7.00

 rodičia Michal a Ľudmila a súrodenci Milan a Stano

8.30

 rodičia Florián a Terézia

18.00

LUMEN

7.00

Poďakovanie za 70 rokov života pre sestru Vlastičku

8.30

Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Patrika a jeho rodičov

18.00
7.00
18.00

LUMEN
 Za Božiu pomoc a silu v chorobe pre Máriu
 manželka Oľga

8.00

Pro populo

9.30

Na úmysel celebranta

18.00

Na úmysel celebranta

„Postiť sa znamená učiť sa meniť náš postoj k iným a k stvoreniu: od pokušenia „pohltiť“ všetko, aby sme nasýtili
svoju pažravosť, až po schopnosť trpieť pre lásku, ktorá môže naplniť naše prázdne srdce. ... Nedovoľme, aby
tento blahodarný čas uplynul bez úžitku! Prosme Boha, aby nám pomohol uskutočniť cestu skutočného obrátenia.
Vzdajme sa egoizmu, zahľadenosti do seba a obráťme sa k Ježišovej Veľkej noci. Nech sa nám bratia a sestry
v núdzi stanú blížnymi, s ktorými sa podelíme o naše duchovné a materiálne dobrá. Keď takto konkrétne prijmeme
do nášho života Kristovo víťazstvo nad hriechom a smrťou, rozšírime jeho premieňajúcu moc aj na všetko
stvorenie.“ (Pápež František, Posolstvo na Pôstne obdobie 2019)

 Podľa starobylého zvyku na konci fašiangov pred začiatkom pôstu sa konajú odprosujúce
pobožnosti. V tomto duchu sa bude niesť aj celodenná eucharistická adorácia v pondelok
a v utorok. V adorácii chceme odprosovať Božské Srdce Ježišovo za všetky hriechy osobného
i spoločenského života a prosiť o obrátenie hriešnikov a celej našej farnosti, aby dni
začínajúceho sa pôstu boli pre nás všetkých požehnaným časom stretnutia s Bohom. Zároveň
je to príležitosť v pokornej a kajúcej modlitbe pred Pánom prosiť za našu krajinu a zveriť aj
nastávajúce parlamentné voľby Božej prozreteľnosti.
 Popolcovou stredou začíname obdobie pôstu, ktoré je prípravou na slávenie veľkonočného
tajomstva. Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi, deň prísneho pôstu a zdržiavania
sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže tentokrát nahradiť iným skutkom pokánia. (Zákon
zdržovania sa mäsitého pokrmu zaväzuje od 14. roku života až do smrti; zákon pôstu zaväzuje
od 18. do 60. r. života.). Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať
trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa.
 Pôstne obdobie začneme slávením sv. omše s diecéznym biskupom o. Mariánom na
popolcovú stredu dopoludnia o 8.30 h. Srdečne vás na túto liturgiu spojenú s obradom
značenia popolom pozývam.
 Nakoľko v nasledujúcom týždni sú školské prázdniny, stretnutie prvoprijímajúcich detí
nebude tento týždeň, ale až v piatok 6. marca pri sv. omši o 18.00 h.
 Počas pôstneho obdobia Bosí karmelitáni pozývajú na tradičné krížové cesty na urpínskej
kalvárii. Budú sa konať každú pôstnu nedeľu o 14:30 h. Hneď po krížovej ceste okolo 15:30 - bude nedeľná svätá omša. Viac podrobností na plagáte. Na modlitbu krížovej
cesty sú dané za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 Takisto, veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období po prijímaní pomodlí pred obrazom Ježiša
Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých
podmienok úplné odpustky.
 Sestričky vincentky oslavujú 150 rokov príchodu prvých sestier do nášho mesta. Túto udalosť
si pripomenú vo štvrtok 27. februára o15:30 h. v kostole sv. Alžbety. Sv. omšu bude
celebrovať generálny vikár diecézy.
 Na budúcu nedeľu (1. pôstnu) sa bude konať tradičná celoslovenská zbierka na charitu.
 Už deviatykrát prichádza Slovenská katolícka charita s ponukou spojiť prežívanie pôstneho
obodbia v rodinách a farnostiach s podporou centier pre deti v Ugande a Rwande
prostredníctvom kampane Pôstna krabička pre Afriku. Pôstna krabička ponúka priestor
prežiť prichádzajúce pôstne obdobie intenzívnym spôsobom a premeniť sebazápor na pomoc
núdznym. Pre Vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte je opäť pripravená obálka s pôstnou
krabičkou. Viac informácií nájdete na plagáte a www.postnakrabicka.sk. Pôstne krabičky sú k
dispozícii pri východe z kostola.

