PROGRAM BOHOSLUŽIEB
Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
PONDELOK

14. 3. 2022

7.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre deti

8.30

 starí rodičia Anna a Ján a nevesta Anka

18.00
15. 3. 2022

UTOROK

STREDA

16. 3. 2022

7.00

 Jozef a Mária

8.30

 rodičia Vilhanovci a Urgelovci a st. rodičia z oboch strán

18.00

Za zdravie, Božie požehnanie a potrebné milosti pre Jozefa

7.00

Za počaté deti, aby sa mohli narodiť

8.30

 starí rodičia Anna a Ján a syn Jozef

18.00
ŠTVRTOK

17. 3. 2022

SV. PATRIK, BISKUP
PIATOK

18. 3. 2022

SV. CYRIL JERUZALEMSKÝ,
BISKUP A UČITEĽ CIRKVI
SOBOTA

19. 3. 2022

SV. JOZEF, ŽENÍCH
PREBLAHOSLAVENEJ PANNY
MÁRIE, SLÁVNOSŤ
NEDEĽA

20. 3. 2022

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

 Angela a Ján Rubický

 Ján Oslica

7.00

Za zdravie a B. pomoc pre Silviu, Danku, Moniku a Kristínku
s rodinami

8.30

 Karol, Anna a dcéra Štefánia

18.00

Za zdravie, Božie požehnanie a potrebné milosti pre Lucku s rodinou

7.00

Za milosť sviatosti zmierenia pre deti

8.30

 Pavel a Anna, starí rodičia a krstní rodičia

18.00

 Jozef

7.00

 Jozef

8.30

 Jozef a Mária, Ján a Anna

18.00
9.00

 rodičia Mária a Viktor

Pro populo

11.15

 Ján, 2. výročie

18.00

Na úmysel celebranta

• Minulú nedeľu sa konala celoslovenská zbierka na charitu. V našom chráme sme spoločne vyzbierali
1.010,- €. Taktiež počas týždňa bola možnosť prispieť na charitatívnu pomoc Ukrajine. Spolu sa
vyzbieralo 1.020,- €. Všetky finančné prostriedky boli v týždni odovzdané prostredníctvom Biskupského
úradu a Katolíckej charity.
• 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 štvrtok po večernej sv. omši vás pozývame na stretnutie spojené s diskusiou na tému prebiehajúcej
synody o synodalite v Cirkvi.
• Deťom, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie pripomínam, že v piatok pri večernej sv. omši budeme
mať stretnutie.
• V sobotu nakoľko je slávnosť sv. Jozefa, bude slávnostná sv. omša aj o 8.30 h., ktorú bude celebrovať
dp. dekan Gabriel Brendza. Srdečne vás pozývam.
• Zajtra 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.

