
 

• Vo štvrtok je sviatok Obetovania Pána (ľudovo nazývané Hromnice). Podľa starobylého zvyku 

budeme v tento deň pri sv. omšiach požehnávať tzv. hromničné sviece. Sviece na požehnanie 

si prineste so sebou do chrámu. 

• Je to zároveň 27. svetový deň zasväteného života. Pamätajme vo svojich modlitbácha obetách 

na našich zasvätených bratov a sestry (rehoľníkov a rehoľníčky). Pri tejto príležitosti chcem aj 

takto verejne poďakovať za službu v našej farnosti a katedrále bratom karmelitánom i rehoľným 

sestrám z Congregatio Jesu.  

• V piatok je spomienka sv. Blažeja. Podľa starobylej tradície po sv. omšiach budeme udeľovať 

svätoblažejské požehnanie hrdla. 

• Štvrtok, piatok a sobota sú prvé v miesiaci február. Vo štvrtok budeme pri adorácii prosiť o nové 

kňazské a duchovné povolania. Prvopiatková pobožnosť bude pri adorácii po ranných sv. 

omšiach a večer o 17.40 h. V sobotu sa bude konať fatimský program na Starých Horách, kde 

sa tentokrát zasvätení (rehoľníci a rehoľníčky) stretnú s diecéznym biskupom o. Mariánom 

Chovancom.  

• Katolícke gymnázium v Banskej Bystrici pozýva piatakov a deviatakov základných škôl zapojiť sa 

do projektu s názvom "Staň sa gymnazistom na jeden deň!" Záujemcovia o štúdium na tomto 

cirkevnom gymnáziu si v termíne od 6.- 17. februára 2023 môžu vybrať jeden vyučovací deň, v 

ktorom by sa reálne zúčastnili celého vyučovania a tak sa lepšie rozhodli pre výber školy. Ďalšie 

informácie sú na webovej stránke školy. 

• Mladíci, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu a chceli by sa stať kňazmi našej diecézy, môžu 

sa formou prihlášky uchádzať o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Bližšie 

informácie poskytneme osobne, prípadne na webovej stránke. Zároveň pozývame všetkých 

veriacich zapojiť sa do spoločnej modlitby za kňazské povolania pre našu diecézu. 

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

PONDELOK 30. 1. 2023 7.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Bohuša a jeho rodinu 

 
8.30  rodina Hriňová, Marcineková a Ursínyová 

18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Urbana a jeho rodinu 

UTOROK 31. 1. 2023 7.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu 

SV. JÁN BOSCO, KŇAZ, 
SPOMIENKA 

8.30  strýko Emil a Jozef 

18.00 Za Božiu pomoc pre Antóniu 

STREDA 1. 2. 2023 7.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Lenku a za šťastný pôrod 

 
8.30  Mária a Bartolomej 

18.00  Barbora 

ŠTVRTOK 2. 2. 2023 7.00 Na poďakovanie za 40 rokov manželstva 

OBETOVANIE PÁNA, SVIATOK 
8.30 Za obrátenie Brata Andreja 

18.00 Za Božiu pomoc a uzdravenie pre Samka 

PIATOK 3. 2. 2023 7.00  Milan a syn 

SV. BLAŽEJ, BISKUP A MUČENÍK, 
ĽUB. SPOMIENKA 

8.30 Za uzdravenie a Božie požehnanie pre deti s rodinami 

18.00  Elena 

SOBOTA 4. 2. 2023 7.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru Aničku s rodinou 

 18.00 Za šťastný pôrod pre Zuzanu 

NEDEĽA 5. 2. 2023 9.00 Pro populo 

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 
18.00  Emília a Ondrej 


