FARSKÉ OZNAMY
NA 1. PÔSTNU NEDEĽU
Farnosť Banská Bystrica-mesto
17.3. Nedeľa
DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA
Ostatné dni sú pôstne férie.
 V pondelok, utorok, stredu a sobotu sa o 16.00 h. modlíme vo farskom kostole bolestný ruženec.
 V stredu 13.3. je 6. výročie zvolenia Svätého Otca Františka. Pamätajme na neho v modlitbách.
 V stredu, piatok a v sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom týchto dní je príprava na pokánie
a na sviatosť zmierenia, a činorodá láska k blížnemu. Tieto úmysly Cirkvi spoločne vyjadríme
v dané dni pri svätých omšiach.
 Vo štvrtok 14.3. bude ráno o 7.30 hod. v Kostole Svätého kríža svätá omša pre žiakov a učiteľov
Základnej cirkevnej školy.
 Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa oznamuje, že vo štvrtok 14.3. sa od 8.30 hod.
uskutoční Deň otvorených dverí pre rodičov, deti a záujemcov. Základná škola Štefana Moysesa
je jediná katolícka základná škola v Banskej Bystrici a okolí, ktorá vychováva v duchu evanjelia.
Zápis do 1. ročníka sa uskutoční 2.4.2019.
 Vo štvrtok počas pôstu býva vo farskom kostole od 16.00 do 16.25 h. vyložená Oltárna sviatosť
na osobné odprosenie.
 Pobožnosť krížovej cesty býva vo farskom kostole v piatok o 16.30 hod. a v nedeľu o 16.00 hod.,
následne svätá omša. Cez pôst môžeme získať úplné odpustky, ak sa pomodlíme krížovú cestu
pred ustanovenými zastaveniami. Taktiež čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána
Ježiša aspoň nejaký čas, a v piatok po svätom prijímaní modlitbou „Dobrý a preláskavý Ježišu.“
 Na nedeľné večerné sväté omše sme pozvali pôstnych kazateľov spomedzi biskupských vikárov
našej diecézy. Túto nedeľu bude pôstnym kazateľom ICLic. Štefan Gallik, cirkevný sudca a farár
v Hriňovej. Na budúcu nedeľu príde Mons. Branislav Koppal, generálny vikár. O 16.00 hod.
vykoná pobožnosť krížovej cesty a po nej bude celebrovať svätú omšu. Srdečne Vás pozývame.
 O týždeň v nedeľu 17.3. bude o 14.30 hod. miništrantské stretnutie v zasadačke farského úradu.
Všetkých chlapcov miništrantov srdečne pozývame.
 Kto by mal v najbližších dňoch možnosť už teraz priniesť pre farnosť bahniatka, prosíme nech
ich prinesie do sakristie kostola, vopred vďaka za pomoc.
 Dnes je zbierka na Slovenskú katolícku charitu. Za Vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.
Príprava k sviatostiam
 V piatok 15.3. o 15.00 hod. začneme v Kostole Svätého kríža s farskou sviatostnou katechézou
pre všetkých tretiakov, ktorí tento rok pristúpia v našej farnosti k prvému svätému prijímaniu.
 Príprava birmovancov začne budúcu nedeľu 17.3. tak, že birmovanci prídu na sv. omšu do Kostola
Svätého kríža o 9.45 hod. a po svätej omši budú mať určený program prípravy a prvú katechézu.

