PROGRAM BOHOSLUŽIEB

v týždni od: 18. mája 2020 do: 24. mája 2020
vo farnosti sv. Františka Xaverského, Banská Bystrica – Katedrála

PONDELOK

18. 5. 2020

UTOROK

19. 5. 2020

SV. B ERNARDÍN SIENSKÝ, KŇAZ,
ĽUB. SPOMIENKA
STREDA

20. 5. 2020

NANEBOVSTÚPENIE P ÁNA, SLÁVNOSŤ
ŠTVRTOK

21. 5. 2020

SV. RITA Z CASCIE, REHOĽNÍČKA,
ĽUB. SPOMIENKA
PIATOK

22. 5. 2020

SOBOTA

23. 5. 2020

SIEDMA VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA
24. 5. 2020

7.00

Za Božiu pomoc a šťastnú hodinu smrti pre Máriu

8.30

Za duše v očistci

18.00

 manžel Elemír

7.00

Za B. pomoc a dary Ducha Sv. pre dcéru Evu a zaťa Andreja

8.30

Za zdravie a B. pomoc pre rodinu Jagnešákovú

18.00

 Štefan

7.00

 Zlatica

8.30

 Marián Vach

18.00

Za kmotra Jozefa

7.00

Za Božie požehnanie pre zamestnancov a majiteľa firmy Lijana

8.30

Pro populo

18.00

Na úmysel celebranta

7.00

Za zdravie a B. požehnanie pre mamu Violu

8.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Evičku

18.00

Na úmysel celebranta

7.00

 rodičia Vincent a Helena

8.30

Na úmysel celebranta

18.00

Na úmysel celebranta

9.00
18.00

Pro populo
Na úmysel celebranta

 V pondelok 18. mája si katolícka cirkev pripomína sté výročie narodenia veľkého pápeža, ktorý priviedol
Cirkev do nového tisícročia, sv. Jána Pavla II. Svätca, ktorý navštívil aj naše mesto si pripomenieme
slávnostnou sv. omšou, ktorú bude celebrovať o. biskup Mons. M. Chovanec v pondelok 18. mája o 8.30 h.
Všetkých srdečne pozývam.
 Spoločenstvo kresťanskej filatelie na Slovensku v spolupráci so Slovenskou poštou pripravilo pri príležitosti
100. výročia narodenia sv. Jána Pavla II. poštovú známku a pečiatku s obrazom svätého pápeža Jána Pavla
II. Poštová pečiatka s podobizňou pápeža bude dostupná v miestach, ktoré sv. Ján Pavol II. na Slovensku
počas svojich troch apoštolských ciest navštívil. Medzi týmito mestami je aj Banská Bystrica. Poštová
pečiatka bude na hlavnej pošte v Banskej Bystrici dostupná 18. mája 2020 – a potom ešte 7 dní.
 Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok a streda) sú prosebnými dňami, obsahom ktorých sú prosby za úrodu.
Svojimi modlitbami, pôstom a obetami sa zjednoťme s Cirkvou v tomto spoločnom úmysle.
 Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. V tento deň pontifikálnu sv. omšu dopoludnia o 8.30 h.
bude celebrovať diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Pozývam vás osláviť tento sviatok spolu s otcom
biskupom.
 V piatok začína novéna k Duchu Svätému pred slávnosťou Turíc. Novénu sa budeme modliť každý deň po
večernej sv. omši. Novénu obetujeme zvlášť za našich birmovancov, ktorí na Turíce 31. mája pri sv. omši
o 10.30 budú otcom biskupom Mariánom pobirmovaní.
 Budúca nedeľa je 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti sa bude
konať slovenská zbierka na katolícke masmédiá. Už vopred úprimná vďaka za milodary.
 Aj naďalej je účasť na bohoslužbách dobrovoľná (platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a vo
sviatok). Aj z tohto dôvodu sú sv. omše dopoludnia o 8.30 od pondelka do soboty naďalej prenášané
prostredníctvom Rádia Lumen.
 Pripomínam, že v katedrále je stála spovedná služba, ktorú môžete využiť počas pracovných dní od 9.00 do
17.00 h.
 Upozorňujeme na zmenu časov slávenia svätých omší v centre mesta. V kadedrálnom chráme sa zmena týka
nedele, kde sv. omša býva dopoludnia o 9.00 h. a večer o 18.00 h. Počas týždňa Po-Pia 7.00 h., 8.30 h.
a 18.00 h.

