FARSKÉ OZNAMY
NA 23. NEDEĽU CEZROČNÉHO OBDOBIA
Farnosť Banská Bystrica-mesto
12.9. Utorok
Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka
13.9. Streda
Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
14.9. Štvrtok
POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA, sviatok
15.9. Piatok
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
16.9. Sobota
Sv. Kornélia, pápeža a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
17.9. Nedeľa
DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Ostatné dni sú cezročné férie.
 V utorok po večernej sv. omši o 17.15 hod. bude vo fare stretnutie katechétov nášho dekanátu.
Prosíme ich, aby sa tohto stretnutia zúčastnili.
 V stredu 13.9. bude večer o 18.00 hod. na Starých Horách púť k 100. výročiu fatimských zjavení.
Pre Vás, ktorí ste sa zapísali, že chcete ísť autobusom, je objednaný autobus a pôjde o 17.00 hod.
zo zastávky MHD pod Pamätníkom SNP.
 Na sviatok Povýšenia Svätého kríža, v našej farnosti slávnosť titulu zasvätenia filiálneho kostola,
budú vo štvrtok všetky sv. omše v Kostole Svätého kríža o 6.30, 12.00 a 16.30 hod. V tento deň
bude v Kostole Svätého kríža aj poklona Oltárnej sviatosti od 14.00 hod. do večernej sv. omše.
O 16.00 hod. sa pred vyloženou Sviatosťou pomodlíme bolestný ruženec. Slávnostnú svätú omšu
večer o 16.30 hod. bude celebrovať Mons. ThLic. Ing. Branislav Koppal, M.A., generálny vikár.
 V piatok na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, budú sväté omše o 6.30;
10.00 a 16.30 h. Svätá omša o 12.00 h. v piatok nebude. V Nemciach bude sv. omša o 9.00 hod.
kde je výročie posviacky kostola.
 V utorok 12. septembra je štrnáste výročie pastoračnej návštevy sv. Jána Pavla II. v Banskej
Bystrici. Nájdite si v tento deň čas, aby ste si pripomenuli jeho slová a poprosili o jeho príhovor
pri ktorejkoľvek sv. omši v ktoromkoľvek kostole. Nezabúdajme na tento veľký deň.
 V sobotu 16.9. sa diecézny otec biskup Mons. Marián Chovanec dožíva 60 rokov a 18. 9. si
pripomenie 18. výročie svojej biskupskej vysviacky. Z príležitosti jeho životných jubileí si
spomeňme na neho osobitne vo svojich modlitbách.
 V sobotu 30.9. bude v Bratislave blahorečenie dona Títusa Zemana, na ktoré Vás srdečne
pozývame. Z farnosti pôjde autobus, na ktorý sa môžete prihlásiť vo farskej kancelárii, alebo
v sakristii kostola.
Príprava k sviatostiam
 Túto a aj na budúcu nedeľu budú mať birmovanci prípravu tak, že prídu na svätú omšu o 9.45 hod.
do Kostola Svätého kríža a po svätej omši bude pre nich katechéza. Na svätú omšu a katechézu
nech prídu aj všetci dospelí birmovanci.
 V dnešnú nedeľu sa v našej farnosti uskutočňuje zbierka „Boj proti hladu“ – pri zadnom východe
z kostola stoja sestričky Vincentky, ktoré ponúkajú medovníčky za dobrovoľný príspevok.

