
 

 

 Zbierka na kňazský seminár minulú nedeľu 

v našom chráme vyniesla 416,- €. Úprimná 

vďaka za každý váš milodar. 

 V sobotu sme začali mariánsky mesiac máj, 

ktorý je osobitne zasvätený Panne Márii. 

Podľa tradície Cirkvi si v tomto mesiace 

uctievame Božiu matku modlitbou 

loretánskych litánií. Sv. Otec František nás 

všetkých osobitne vyzýva, aby sme sa zapojili 

do iniciatívy „modlitebný maratón“ s 

mottom „Cirkev sa bez prestania modlila 

k Bohu“ (Sk 12, 5). Úmyslom tejto iniciatívy 

je každý deň tohto mariánskeho mesiaca sa 

spojiť v modlitbe posvätného ruženca za 

skoré ukončenie pandémie. Urobme tak aj 

v našich rodinách a spoločenstvách. Prežime 

tento mesiac spolu s Pannou Máriou.  

 Prosím ochotných dobrovoľníkov o pomoc pri 

upratovaní a dezinfekcii kostola. Kostol 

upratujeme vždy v stredu po večernej sv. 

omši. 

 Od pondelka pokračuje režim celodennej 

spovednej služby od 9.00 h. do 17.00 h. 

a je zabezpečovaný bratmi karmelitánmi.  

 V tomto týždni máme prvý štvrtok a prvý 

piatok v mesiaci. Vo štvrtok dopoludnia po 

sv. omši o 8.30 h. sa bude konať pobožnosť 

za nové kňazské a rehoľné povolania. 

Odprosujúca prvopiatková pobožnosť bude 

v piatok po ranných sv. omšiach a pred 

večernou sv. omšou o 17.40 h. 

 Dnes je prvonedeľná zbierka na podporu 

farnosti. Pán Boh zaplať za všetky milodary, 

aj za tie, ktoré ste poskytli farnosti v období 

zatvorených kostolov či už osobne alebo 

prevodom na farský účet. Bez Vašej pomoci 

by som nebol schopný uhradiť mesačné 

faktúry. Ešte raz – veľká vďaka. 

P ROGR AM   BOHOSLUŽIEB   
Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici

PONDELOK 03. 05. 2021 7.00 Za zdravie, Božiu pomoc a dar viery pre Annu 

SV. FILIP A JAKUB, APOŠTOLI, 
SVIATOK  

8.30  Dezider Plško 

18.00  Igor Demčák 

UTOROK 04. 05. 2021 7.00  Libuša a Július 

SV. FLORIÁN, MUČENÍK, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

8.30  starí rodičia Florián a Johana 

18.00  syn Erik, otec Ján a ujovia Peter a Vladimír 

STREDA 05. 05. 2021 7.00  Milan a Emília a ich rodičia 

 
8.30 Za zdravie pre Emíliu 

18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Veroniky 

ŠTVRTOK 06. 05. 2021 7.00  Dominik a Bernardína 

 
8.30  Helena a Karol Karbánek 

18.00  Miroslav 

PIATOK 07. 05. 2021 7.00  Ján, Mária, Katarína a Štefan 

 
8.30  Eugen 

18.00 Za B. pomoc a požehnanie pre deti Juraja, Ivetu, Rastislava a Martina 

SOBOTA 08. 05. 2021 7.00  svokrovci a rodičia Ľudmila a Michal, Oľga a Ján  

 
8.30 Na úmysel celebranta 

18.00 Na úmysel celebranta 

NEDEĽA 09. 05. 2021 9.00 Pro populo 

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ 18.00 Na úmysel celebranta 


