FARSKÉ OZNAMY
NA ŠTVRTÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU
Farnosť Banská Bystrica – mesto

29.4.
1.5.
2.5.

Štvrtok
Sobota
Nedeľa

Sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi, patrónka Európy, sviatok
Sv. Jozef, robotník, ľubovoľná spomienka
PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Ostatné dni sú veľkonočné férie.

 Od pondelka – 19. apríla – sú znova povolené verejné bohoslužby za týchto podmienok: počet
veriacich na svätej omši v počte 1 osoba na 15 m2 (v našom kostole podľa výmery môže byť
naraz 60 ľudí, pričom sa nerátajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby). Ďalej je
potrebné: dezinfekcia rúk pri vstupe, rúško/respirátor na tvári, odstup aspoň 2 metre,
podávanie Eucharistie na ruku.
 Pán Boh zaplať všetkým, ktorý ste dnes prispeli na seminár. V našej diecéze máme 11
bohoslovcov, ktorí sa pripravujú na kňazstvo v Kňazskom seminári v Nitre. Povzbudzujeme Vás
k modlitbe za nové duchovné povolania pre našu diecézu.
 Koncom októbra by mala byť v našej farnosti vyslúžená sviatosť birmovania. Keďže stále sa
nemôžeme stretávať, prosíme tých mladých, ktorí končia ZŠ alebo sú v prvých ročníkoch SŠ,
aby sa odvážne odhodlali a prihlásili v nasledujúcich dňoch cez mail našej farnosti
(bb.mesto@fara.sk).
 Prosíme rodičov žiakov tretích ročníkov základných škôl, ktoré sa nachádzajú na území našej
farnosti (ZŠ Bakossova, ZŠ Slobodného vysielača a ZŠ Trieda SNP), aby vyplnili prihlášky na
prvé sv. prijímanie a odovzdali ich katechétkam alebo na farský úrad. Len čo to bude možné
oznámime termín prvého sv. prijímania a začneme s prípravou.
 Každý štvrtok po večernej sv. omši je upratovanie farského kostola. Prosíme ochotných
dobrovoľníkov, ktorí by sa pridali k tejto potrebnej činnosti. Tiež potrebujeme obetavých
farníkov, ktorí by sa zapojili do kvetinovej výzdoby kostola.
 V sobotu je prvá sobota a začiatok mariánskeho mesiaca mája. Fatimský ruženec v našom kostole
bude o 16.00 h.

„Človek je tak stvorený, že ho dojíma, keď vidí, že ho niekto miluje a čoskoro
on tiež miluje toho, kto ho prv miloval. Takto vzniká láska Božia v srdci
človeka. Z poznanej lásky vzniká láska.“
(Sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi, patrónka Európy)

