
• V pondelok sa budú konať kňazské rekolekcie nášho dekanátu pri sv. omši o 8.30 h. srdečne vás 
pozývame. Z tohto dôvodu v pondelok dopoludnia spovedná služba nebude.  

• 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. 

• 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. 

• Na budúcu nedeľu (1. pôstnu) sa bude konať tradičná celoslovenská zbierka na charitu. 

• Cirkevná základná škola Banská Bystrica žiada o podporu vo forme Vašich 2%. Pomôžete tak celkovému 
rozvoju školy nie len po stránke materiálnej, ale aj duchovnej. Za darované 2% vopred ďakuje 
Spoločenstvo ZŠsMŠ Štefana Moysesa Banská Bystrica. Potrebné info nájdete na stránke školy alebo na 
nástenke v kostole. 

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

PONDELOK 20. 2. 2023 7.00 Na poďakovanie za 40 rokov manželstva 

 
8.30  Margita 

18.00 Za duše v očistci 

UTOROK 21. 2. 2023 7.00 Za Božiu pomoc a požehnanie pri operácii pre Evu i lekárov  

 
8.30 Za zdravie a Božiu pomoc pre deti Mariána, Petra a Janu 

18.00 Za zdr. a Božiu pomoc pre Mateja, Mateja, Katarínu a Máriu 

STREDA 22. 2. 2023 7.00 Za zdr. a B. požehnanie a ochranu P. Márie na cestu pre Atku 

POPOLCOVÁ STREDA  
8.30  z rodiny Junekovej a Mikulovej 

18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu pri príležitosti 80 r. 

ŠTVRTOK 23. 2. 2023 7.00 Za šťastný pôrod pre Petru a požehnanie pre lekárov 

 
8.30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla a Annu Karbánekovcov 

18.00  Magdaléna Čumová 

PIATOK 24. 2. 2023 7.00  

 
8.30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Zlaticu 

18.00  Za Božie požehnanie pre Lenku a Rasťa 

SOBOTA 25. 2. 2023 7.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu a Martina 

 18.00  

NEDEĽA 26. 2. 2023 9.00 Pro populo 

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA 18.00 Na úmysel celebranta 


