FARSKÉ OZNAMY
NA PIATU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU
Farnosť Banská Bystrica – mesto

3.5.
9.5.

Pondelok Sv. Filip a Jakub, apoštoli, sviatok
Nedeľa
ŠIESTA 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 prispeli na Kňazský seminár. Spoločne sme vyzbierali 890,-Eur
Zbierka bola odvedená na príslušný účet.
 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 farskom úrade. Predpokladaný termín
slávnosti je 30. máj (nedeľa Najsvätejšej Trojice).
 V máji sa každý deň na začiatku svätej omše o 16.30 hod. modlíme mariánske litánie.
Povzbudzujeme Vás, aby ste sa pred sv. omšou spoločne modlili sv. ruženec za odvrátenie
pandémie a tak sa zapojili do výzvy Sv. Otca Františka. vo štvrtok o 7.45 bude májová pobožnosť
pre žiakov cirkevnej ZŠŠM.
 Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Vo farskom kostole spovedáme v pondelok až štvrtok
od 16.00 hod. a v piatok od 15.00 hod.
 Vo štvrtok po večernej sv. omši sa budeme spoločne modliť pred vyloženou Oltárnou sviatosťou
za nové duchovné povolania.
 V piatok od 15.00 hod. bude vo farskom kostole do večernej svätej omše vyložená Oltárna
sviatosť na poklonu a osobné odprosenie. Na začiatku adorácie sa pomodlíme Korunku Božieho
milosrdenstva.

„Eucharistia je tajomstvom prítomnosti. Prostredníctvom nej sa
najvznešenejším spôsobom uskutočňuje Ježišov prísľub, že zostane s nami až
do konca sveta.“
(Sv. Ján Pavol II.)

