PROGRAM BOHOSLUŽIEB
Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
PONDELOK

2. 5. 2022

SV. ATANÁZ, BISKUP A UČITEĽ
CÍRKVI, SPOMIENKA
3. 5. 2022

UTOROK

SV. FILIP A JAKUB, APOŠTOLI,
SVIATOK
STREDA

4. 5. 2022

SV. FLORIÁN, MUČENÍK,
ĽUB. SPOMIENKA
ŠTVRTOK

5. 5. 2022

7.00

 Jozefína a Jozef

8.30

 Peter a Jolana

18.00
7.00

 František a Viktória

8.30

 manžel Ján, jeho súrodenci Pavol a Rozália, Mária a Miloš

18.00

6. 5. 2022

 Vendelín a Viktória

8.30

 Viliam a Rozália

18.00

 Milan a Pavlína

7.00

 Jozef

8.30

 Emília a Jozef

7. 5. 2022

 Mária

8.30

 Eugen

7.00
18.00

NEDEĽA

8. 5. 2022

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

 Jozef a Kristína

7.00

18.00
SOBOTA

Za zdravie a Božiu pomoc pre Veroniku

7.00

18.00
PIATOK

 Anton

9.00
18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Garajovú
Za zdravie a Božiu pomoc pre deti
Za zdravie a dary Ducha Svätého pre Moniku
Pro populo
Na úmysel celebranta

• Dnes začíname mariánsky mesiac máj, ktorý je osobitne zasvätený Panne Márii. Podľa tradície
Cirkvi si v tomto mesiaci uctievame Božiu matku modlitbou loretánskych litánií, ktoré sa
v katedrále budeme modlievať pred začatím sv. omše o 8.30 h. V sobotu a v nedeľu pred
večernou sv. omšou o 17.45 h. Prežime tento mesiac spolu s Pannou Máriou a prosme o pokoj
vo svete.
• Štvrtok, piatok a sobota sú prvé v miesiaci máj. Vo štvrtok budeme pri adorácii prosiť o nové

kňazské povolania. Prvopiatková pobožnosť bude pri adorácii po ranných sv. omšiach a tiež
večer o 17.40 h. V sobotu dopoludnia sa bude konať fatimský program na Starých Horách.

• Prvoprijímajúcim deťom pripomínam, že máme stretnutie v piatok pri večernej sv. omši o 18.00 h.
• Tento týždeň je osobitne venovaný modlitbám za duchovné povolania. Veriaci, ktorý sa v tomto

týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za
obvyklých podmienok získať úplné odpustky. V katedrále sa budeme každý deň modliť na tento
spoločný úmysel Cirkvi dopoludnia pri vystavení Eucharistie na celodennú adoráciu.
• Budúca nedeľa je Nedeľou Dobrého Pastiera. Pri tejto príležitosti nás navštívia naši seminaristi,

ktorí sa pripravujú na kňazstvo v seminári v Nitre. Sv. omšu o 9.00 h. v Katedrále sv. Františka
Xaverského a o 11.00 h. vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie bude so seminaristami
sláviť ich špirituál č. kanonik Ľubomír Grega. Po sv. omšiach sa v krátkosti bohoslovci
predstavia aj osobne a vydajú svedectvo o svojom povolaní. Popoludní vás pozývame na
pobožnosť za nové kňazské a duchovné povolania, ktorú budú viesť seminaristi symbolicky
v srdci diecézy – v našej katedrále o 14.30 h. Zjednoťme sa v tejto spoločnej modlitbe.
• Na budúcu nedeľu sa bude konať aj celoslovenská zbierka na seminár. Už vopred úprimná

vďaka za všetky vaše milodary.

