FARSKÉ OZNAMY
NA 1. ADVENTNÚ NEDEĽU
Farnosť Banská Bystrica-mesto
3.12. Pondelok Sv. Františka Xaverského, kňaza, sviatok
6.12. Štvrtok
Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka
7.12. Piatok
Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
8.12. Sobota
NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť
9.12. Nedeľa
DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA – BIBLICKÁ NEDEĽA
Ostatné dni sú adventné férie.
 Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. V Kostole Svätého kríža budeme spovedať každý deň ráno
počas sv. omše o 6.30 hod. Vo farskom kostole spovedáme v pondelok až štvrtok od 16.00 hod.
a v piatok od 15.00 hod.
 Od pondelka budú bývať cez celý advent každý deň ráno v Kostole Sv. kríža o 6.30 hod. roráty.
 V pondelok 3.12. na sviatok hlavného patróna našej diecézy, katedrály i kňazského seminára,
bude v Katedrále sv. Františka Xaverského o 18.00 hod. celebrovať svätú omšu diecézny biskup
Mons. Marián Chovanec.
 Vo štvrtok 6.12. bude ráno o 7.30 h. v Kostole Svätého kríža svätá omša pre žiakov a učiteľov
Základnej cirkevnej školy.
 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.
 V sobotu 8.12. je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Už v piatok večer bude
vo farskom kostole o 16.30 h. sv. omša zo sviatku. Keďže v sobotu je voľný deň, sväté omše budú
tak ako bývajú v nedeľu: vo farskom kostole o 7.00; 8.30; 11.00 a 16.30 hod.; v Kostole Svätého
kríža o 9.45 hod. a v Nemciach o 9.00 hod.
 Budúcu nedeľu budeme sláviť ako Biblickú nedeľu. Konferencia biskupov Slovenska nás vyzýva,
aby sme dali dôležitosť Božiemu slovu v našich životoch, v adventnom čase sa stíšili a započúvali
do textov Svätého písma v príprave na slávenia Slova, ktoré sa stalo telom.
 Spovedať chorých a nevládnych k Vianociam budeme v pondelok 17.12. dopoludnia. Prosíme,
aby ste ich do nedele 16.12. nahlásili vo farskej kancelárii, alebo v sakristii kostola.
 Túto nedeľu je jesenná zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.
 Naša farnosť požiadala otca biskupa o vyslúženie sviatosti birmovania na budúci kalendárny rok.
Na birmovku môže ísť veriaci, ktorý už dosiahol 13 rokov a starší, a bol na 1. svätom prijímaní.
Ak nebol pokrstený v našej farnosti, potrebuje krstný list. Birmovanec potrebuje birmovné meno
a birmovného rodiča. Zápis birmovancov robíme od tohto oznámenia vo farskej kancelárii.

