PROGRAM BOHOSLUŽIEB
Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
PONDELOK

7. 3. 2022

SV. PERPETUA A FELICITA ,
MUČENICE
UTOROK

8. 3. 2022

SV. JÁN OD BOHA, REHOĽNÍK
STREDA

9. 3. 2022

SV. FRANTIŠKA RÍMSKA ,
REHOĽNÍČKA
ŠTVRTOK

10. 3. 2022

7.00
8.30
18.00

SOBOTA

11. 3. 2022

12. 3. 2022

13. 3. 2022

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

a Gabriela
 Irma a Alžbeta
Za duše v očistci

8.30

Za Božiu pomc pri pôrode

18.00

 z rodiny Jurčišinovej, Rubickej a Švirkovej

7.00

Za Božiu pomoc pre Máriu, Boženu a Jozefa

8.30

 Mária Vančová a jej súrodenci Amália, Anna a Jozef

18.00

 Mária a Lýdia

7.00

 Helena a matka Katarína

8.30

Za zdravie, B. pomoc a ochranu pre Dadku s rodinou
Za zdravie, B. pomoc a uzdravenie pre Nikolku

7.00

 rodičia Július a Libuša a st. rodičia Milan a Emília

8.30

Za Božiu pomoc a milosť obrátenie pre Pavla a Bianku

18.00

 Martin, Justína, Marta a Florián

7.00

 Idka, Ján a ostatní členovia z rodiny

18.00
NEDEĽA

 rodičia Ondrej a Anna a ich deti Vendelín, Margita

7.00

18.00
PIATOK

 Jozef Kurovský

9.00

Na úmysel celebranta
Pro populo

11.15

Za zdravie a B. pomoc pre Evu s rodinou pri príležitosti
životného jubilea

18.00

Na úmysel celebranta

• Dnes sa koná tradičná celoslovenská zbierka na charitu. Už vopred vám za milodary úprimne
ďakujem.
• Počas pôstneho obdobia Bosí karmelitáni pozývajú na tradičné krížové cesty na urpínskej kalvárii.
Budú sa konať každú pôstnu nedeľu o 14:30 h. Teda už aj dnes. 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 po prijímaní pomodlí pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu
Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
• Vo farskom kostole nanebovzatia Panny Márie vždy v pôstne nedele pri sv. omši o 16.30 pôstnymi
kazateľmi budú benediktíni z Kláštora Premenenia Pána v Sampore.
• V pondelok sa budú konať kňazské rekolekcie. Spoločná sv. omša o 8.30 h. bude v Kostole sv.
Michala Archanjela na Fončorde. Ste srdečne pozvaní. Z tohto dôvodu v pondelok v katedrále
spovedná služba počas dňa nebude.
• Univerzitné pastoračné centrum Š. Moysesa spolu s Katedrou teológie a katechetiky na PF UMB
pozývajú na ekumenickú modlitbu za mier na Ukrajine. V utorok 8. marca 2022 o 18.00 h. v
Aule Beliana na Filozofickej fakulte UMB, Tajovského 40, BB.
• Vo štvrtok po večernej sv. omši vás pozývame na stretnutie spojené s diskusiou na tému prebiehajúcej
synody o synodalite v Cirkvi.

• 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.
• Pripomínam, že od dnešnej nedele je zrušený dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný
sviatok.
• KBS informuje veriacich, že Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila rozhodnutie
slovenských biskupov o možnosti prijímania Eucharistie do rúk aj po skončení pandémie.
Biskupi s láskou a naliehavo zdôrazňujú, aby sme Kristovo telo prijímali vždy náležite disponovaní
a v posväcujúcej milosti.
• Na budúcu nedeľu 13. marca 2022 vás pozývam na slávnostnú pontifikálnu sv. omšu, ktorú bude
celebrovať diecézny biskup Mons. Marián Chovanec pri príležitosti slávnostného otvorenia Roka
sv. Františka Xaverského v našej diecéze. * Tento deň je zároveň výročným dňom zriadenia našej
diecézy a taktiež výročným dňom zvolenia pápeža Františka na Petrov stolec. Venujme mu modlitbu.

