FARSKÉ OZNAMY
NA NEDEĽU ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO
Farnosť Banská Bystrica-mesto
21.5. Pondelok TURIČNÝ PONDELOK
24.5. Štvrtok
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok
26.5. Sobota
Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka
27.5. Nedeľa
NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
Ostatné dni sú cezročné férie.
 Sviatkom Turíc končí veľkonočné obdobie a začína liturgické obdobie Cez rok. Od zajtra sa opäť
modlíme modlitbu „Anjel Pána“.
 Dnes pri verejnom speve alebo recitovaní hymnu Príď, Duchu Svätý je možné za obvyklých
podmienok získať úplné odpustky.
 Pondelok je Turíčny pondelok, je to zvykový sviatok. Sväté omše budú ako vo všedný deň.
 V máji sú každý deň pred večernou svätou omšou o 16.30 hod. mariánske litánie.
 Vo štvrtok ráno o 7.45 hod. budú v Kostole Svätého kríža májové litánie pre žiakov a učiteľov
Základnej cirkevnej školy.
 V tomto roku sa opäť zapojíme do projektu Noc kostolov, v piatok 25.5. vo farskom kostole.
V rámci programu sa o 17.30 hod. uskutoční absolventský organový koncert Mareka Trojáka.
O 19.30 hod. vystúpi historička Marta Mácelová s témou „Od románskej doby po súčasnosť“
a o 21.00 hod. bude pred nočnou prehliadkou predstavený „Príbeh farského kostola“.
Viac informácií nájdete na nástenke.
 V sobotu 26.5. sa na Námestí slobody uskutoční od 10.00 do 17.00 hod. Deň rodiny. Pre rodiny
s deťmi sú pripravené rôzne aktivity, bližšie informácie nájdete na nástenke. V nedeľu 27.5. bude
v rámci dňa rodiny svätá omša vo farskom kostole o 11.00 hod., ktorú bude pre rodiny celebrovať
ICDr. Jozef Kuneš, súdny vikár. Srdečne pozývame.
 Zbierka na katolícke masmédiá, ktorá bola minulú nedeľu, činila 990,- €. Zbierka bola odvedená.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
Slávnosť prvého svätého prijímania bude na budúcu nedeľu 27.5.
Príprava:
- v pondelok a stredu o 17.15 hod. deti zo Základnej cirkevnej školy
- v utorok a štvrtok o 17.15 hod. deti zo škôl Bakossova, Jazyková a Trieda SNP
Všetky prípravy budú vo farskom kostole.
Prvú sv. spoveď budú mať tieto deti v sobotu 26.5. nasledovne:
- o 14.00 hod. deti zo škôl Bakossova, Jazyková a Trieda SNP
- o 15.00 hod. deti zo Základnej cirkevnej školy
V tomto čase budeme spovedať aj rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich.
Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu nasledovne:
- pri sv. omši o 8.30 hod. deti zo škôl Bakossova, Jazyková a Trieda SNP
- pri sv. omši o 9.45 hod. deti zo Základnej cirkevnej školy
Obidve sväté prijímania budú vo farskom kostole, preto sv. omša v Kostole Svätého kríža nebude.
Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby ich priviedli najneskôr 15 min. pred sv. omšou do fary

