
 

• V utorok, stredu a vo štvrtok sa trojdňovou 

pobožnosťou pripravíme na slávnosť 

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorá bude 

v piatok. 

• Slávnosť Božského Srdca Ježišovho je zároveň 

dňom modlitieb za posvätenie kňazov. 

Pamätajme vo svojich moditbách a obetách 

na tento spoločný úmysel Cirkvi.  

• Veriaci, ktorý sa v piatok zúčastní na verejnom 

recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže 

získať za obvyklých podmienok úplné 

odpustky. Túto modlitbu sa budeme modliť po 

každej sv. omši počas odprosujúcej pobožnosti 

pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. 

• Vo štvrtok dopoludnia o 9.30 h. vo farskom 

kostole bude sláviť otec biskup Marián sv. 

omšu „Missa chrismatis“, ktorá zvyčajne býva 

na Zelený štvrtok, avšak v tomto roku bola 

z dôvodu pandémie presunutá na 10. jún. Pri 

tejto sv. omši si kňazi obnovia svoje kňazské 

sľuby a otec biskup posvätí nové oleje: 

Krizmu, olej katechumenov a olej na 

pomazanie chorých. Srdečne vás pozývame 

na túto slávnosť celej našej diecézy. 

• Z dôvodu tejto slávnosti sa vo štvrtok 

v katedrále počas dňa spovedať nebude.  

• V sobotu dopoludnia o 10.00 h. v katedrále 

otec biskup Marián Chovanec vysvätí pre 

našu diecézu nového diakona Jozefa 

Mikuláša. Spoločne sprevádzajme v tieto dni 

nášho svätenca svojou modlitbou a obetou. 

• Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 11.00 h. 

budeme mať slávnosť prvého sv. prijímania 

našich detí. Prosím vás všetkých o modlitby 

a obety za deti a ich rodiny, aby táto slávnosť 

bola požehnaným a milostivým časom pre 

všetkých.                       

Peter Staroštík, farár 

P ROG R AM   BOHOSLUŽIEB   
Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici

PONDELOK 7. 6. 2021 7.00 Za zdr. a Božiu pomoc pre Miška, Zuzku, Sofinku a Terezku 

 
8.30  Kristína Jakubiaková 

18.00  starí rodičia a svokra 

UTOROK 8. 6. 2021 7.00  Zdenka, Pavol, Michal a Ján 

 
8.30  Jozef Kmeť        *     Gitka a Imrich 

18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre sestru Annu 

STREDA 9. 6. 2021 7.00 Za duše v očistci 

SV. EFRÉM, DIAKON A UČITEĽ 

CIRKVI, ĽUB. SPOMIENKA 

8.30 Za Božiu pomoc a dar viery pre Matúša 

18.00 Za dar viery a obrátenie pre Stelku 

ŠTVRTOK 10. 6. 2021 7.00  rodičia, starí rodičia a sestra 

 
8.30  Ján Oravkin z Heľpy 

18.00  rodiča, starí rodičia a krstní rodičia 

PIATOK 11. 6. 2021 7.00 Za duše v očistci 

SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO 

SRDCA JEŽIŠOVHO 

8.30  Anna, Ondrej, starí rodičia a krstní rodičia 

18.00  Anna Kružliaková 

SOBOTA 12. 6. 2021 7.00  Margita 

SPOMIENKA NEPOŠKVRNENÉHO 

SRDCA PREBL. PANNY MÁRIE 

8.30  Alžbeta Balogová 

18.00  Mária Dobrovičová, 2. výročie 

NEDEĽA 13. 6. 2021 9.00 Pro populo 

JEDENÁSTA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

18.00 Na úmysel celebranta 


