FARSKÉ OZNAMY
NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU
Farnosť Banská Bystrica-mesto
14.5. Pondelok Sv. Mateja, apoštola, sviatok
16.5. Streda
Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
20.5. Nedeľa
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
Ostatné dni sú veľkonočné férie.
 Celý tento týždeň sa pri svätých omšiach modlíme deviatnik k Duchu Svätému.
 V máji sú každý deň v Kostole Sv. kríža pred večernou svätou omšou o 16.30 h. mariánske litánie.
 Vo štvrtok ráno o 7.45 hod. budú v Kostole Svätého kríža májové litánie pre žiakov a učiteľov
Základnej cirkevnej školy.
 V stredu, piatok a v sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov
a za duchovné povolania. Tento úmysel Cirkvi spoločne vyjadríme v dané dni pri sv. omšiach.
 Budúci víkend bude na Starých Horách turičná púť. V sobotu večer o 17.00 hod. začne večerné
bdenie modlitbou vešpier, posvätného ruženca, svätou omšou a ďalším programom. Slávnosť Turíc
vyvrcholí v nedeľu na Starých Horách slávnostnou svätou omšou o 10.30 hod.
 S radosťou Vám oznamujeme, že nová dlažba vo svätyni farského kostola je už položená. V časti
svätyne bolo urobené podlahové kúrenie. Boli urobené rozvody elektriny silno a slaboprúdu,
viaceré stolárske práce a pozlátenie častí liturgického zariadenia vo svätyni kostola. Teraz je rad
na nás, vyčistiť celý kostol. Všetko čo sa nachádza v kostole je nutné očistiť. Je potrebné množstvo
pomocných rúk. V sobotu 19.5. ráno od 8.00 hod. začneme čistiť kostol. Po skončení upratovania
všetkých pomáhajúcich pozývame na pohostenie do školskej jedálne. Od budúcej nedele bude
poriadok svätých omší tak, ako aj bol predtým, vo farskom kostole i v Kostole Svätého kríža.
 Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Za Vaše dary vopred Pán Boh zaplať.
Príprava k sviatostiam
 V piatok 18.5. bude o 15.00 h. v Kostole Svätého kríža farská sviatostná katechéza pre všetkých
tretiakov, ktorí tento rok 27.5. pristúpia v našej farnosti k prvému svätému prijímaniu.

