PROGRAM BOHOSLUŽIEB
Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
PONDELOK

28. 2. 2022

7.00

 Jozef a Mária

8.30

 rodičia Štefan a Alžbeta, bratia Matej, Štefan a Jozef

18.00
1. 3. 2022

UTOROK

7.00

Za duše v očistci

8.30

Za Božiu pomc pri pôrode

18.00
STREDA

2. 3. 2022

POPOLCOVÁ STREDA
3. 3. 2022

 rodičia Mária a Viktor

8.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre sestry Máriu, Margitu a Valériu

4. 3. 2022

 Jozef a jeho rodičia

8.30

 Amália a Štefan Holík

5. 3. 2022

Za duše v očistci

8.30

 manžel Dušan

7.00
18.00

NEDEĽA

6. 3. 2022

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

 Amália

7.00

18.00
SOBOTA

Za zdravie a Božie milosrdenstvo pre Milana

7.00

18.00
PIATOK

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Klukovú

7.00

18.00
ŠTVRTOK

Za zdravie a ochranu Panny Márie pre Lucku a počaté dieťa

9.00

Za Božiu pomoc a svetlo viery pre Martina
Za zdravie, Božiu pomoc a obrátenie pre kolegov a ich rodiny

Za Božiu pomoc a požehnanie pre Patrika a jeho rodinu
Pro populo

11.15

Na úmysel celebranta

18.00

Na úmysel celebranta

• Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine vás pozývame dnes (v nedeľu) popoludní
o 15.00 h. na spoločnú modlitbu za mier a pokoj a na všetky úmysly, ktoré súvisia
s konfliktom na Ukrajine.
• Diecézna Charita BB, Tajovského 1, prosí o pomoc pri zbierke pre utečencov z Ukrajiny:
trvanlivé potraviny, drogéria, hygiena, deky, sladkosti, minerálne vody balené. tel.č.
048/423 03 46 Potraviny môžete prinášať na charitu na Tajovského ulici. Ďakujeme za
pomoc.
• 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 mier a pokoj
na Ukrajine i po celom svete. Pripomínam, že veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu sviatosť
a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok získať úplné
odpustky.
• 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.
• Pápež František počas generálnej audiencie vyzval v tento deň k pôstu a modlitbe týmito
slovami: „Ježiš nás naučil, že na diabolskú nezmyselnosť násilia sa odpovedá Božími
zbraňami, modlitbou a pôstom. Pozývam všetkých, aby blížiaceho sa 2. marca, na Popolcovú
stredu, zachovali Deň pôstu za mier. Osobitným spôsobom povzbudzujem veriacich, aby sa v
tento deň intenzívne venovali modlitbe a pôstu. Nech Kráľovná pokoja ochráni svet pred
bláznovstvom vojny.“ V katedrále na popolcovú stredu budeme prosiť o pokoj na Ukrajine
i vo svete modlitbou posväteného ruženca o 10.00 h., 12.00 h. 14.00 h. a 17.30 h. a
o 15.00 h. korunkou Božieho milosrdenstva. Pozývam vás kedykoľvek sa zapojiť k spoločnej
modlitbe.
• 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.
• 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.
• Vo štvrtok po večernej sv. omši vás pozývame na stretnutie spojené s katechézou a diskusiou
na tému prebiehajúcej synody o synodalite v Cirkvi.
• V piatok pri večernej sv. omši o 18.00 h. bude stretnutie detí pred prvým svätým
prijímaním.
• V nasledujúcom týždni máme prvý štvrtok, piatok a sobotu v mesiaci marec. Vo štvrtok
dopoludnia po sv. omši o 8.30 h. sa opäť bude konať pobožnosť za nové kňazské a rehoľné
povolania. Odprosujúca prvopiatková pobožnosť bude v piatok ráno po svätých omšiach
a potom pred večernou sv. omšou o 17.40 h. V sobotu dopoludnia na Starých Horách bude
fatimský program so sv. omšou o 10.30 h.
• Na budúcu nedeľu (1. pôstnu) sa bude konať tradičná celoslovenská zbierka na charitu.
• V čase rozhodovania sa deviatakov (príp.piatakov) základných škôl nad výberom strednej
školy, dávame do pozornosti aj Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici.
Bližšie informácie sú na výveske a tiež na webovej stránke www.kgsm.sk
• Pozývame vás na ďakovnú púť (za návštevu Svätého Otca na Slovensku) do Ríma na konci
mesiaca apríl. Bližšie informácie sú na výveske. Budeme putovať autobusom s farnosťou
Fončorda. Cena púte je 285,- €. Záujemcovia sa môžu prihlasovať do 10.3. v sakristii po
večernej sv. omši.
• Od prvej pôstnej nedele je bude zrušený dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný
sviatok.
• Nakoľko je oznamov viac ako inokedy, vytlačili sme pre vás farský infolist Xaver, ktorý
obsahuje dnešné oznamy.

