FARSKÉ OZNAMY
NA 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU
Farnosť Banská Bystrica-mesto
10.5. Štvrtok
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť
13.5. Nedeľa
SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Ostatné dni sú veľkonočné férie.
 V máji sú každý deň v Kostole Sv. kríža pred večernou svätou omšou o 16.30 h. mariánske litánie.
 V pondelok 7.5. sa na Starých Horách uskutočnia kňazské rekolekcie so svätou omšou o 10.00 h.
Svätá omša o 12.00 v Kostole Svätého kríža v pondelok nebude. Preto aj úmysel danej sv. omše
zobraný na pondelok bude odslúžený vo štvrtok 10.5. o 10.00 hod.
 V pondelok, utorok a v stredu sú prosebné dni. Obsahom týchto dní sú prosby za úrodu.
Za požehnanie úrody budeme prosiť pri svätých omšiach v pondelok večer, v utorok napoludnie
a v stredu ráno.
 V stredu 9.5. sa na Starých Horách uskutoční Stredoslovenská púť seniorov. O 9.45. hod. bude
v bazilike modlitba posvätného ruženca a o 10.30 h. bude svätú omšu celebrovať diecézny biskup
Mons. Marián Chovanec.
 Slávnosť Nanebovstúpenia Pána vo štvrtok je prikázaný sviatok. Sväté omše budú nasledovne:
už v stredu večer o 16.30 bude sv. omša zo sviatku. Vo štvrtok budú sv. omše v Kostole Sv. kríža
o 6.30; o 8.30 pre žiakov a učiteľov Základnej cirkevnej školy; o 10.00 pre Vás ktorí ste doma,
a večer o 16.30 hod. O 12.00 h. sv. omša vo štvrtok nebude. V Nemciach bude sv. omša o 18.00 h.
 V piatok sa začneme pri každej svätej omši modliť až do Turíc deviatnik k Duchu Svätému.
 Mladých od 14 r. srdečne pozývame na mládežnícke stretnutie budúcu sobotu 12.5. po večernej
svätej omši v zasadačke farského úradu o 17.30 hod.
 Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Za Vaše dary vopred Pán Boh zaplať.
Príprava k sviatostiam
 V piatok 11.5. bude o 15.00 h. v Kostole Svätého kríža farská sviatostná katechéza pre všetkých
tretiakov, ktorí tento rok pristúpia v našej farnosti k prvému svätému prijímaniu.

