FARSKÉ OZNAMY
NA 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
Farnosť Banská Bystrica – mesto
14.9. Pondelok Povýšenie Svätého kríža, sviatok
15.9. Utorok
Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, slávnosť
16.9. Streda
Sv. Kornélius, pápež, Sv. Cyprián, biskup, mučeníci, spomienka
20.9. Nedeľa
DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Ostatné dni sú cezročné férie.
 Na sviatok Povýšenia Svätého kríža, v našej farnosti slávnosť titulu zasvätenia filiálneho
kostola, budú v sobotu sväté omše len v Kostole Svätého kríža, na obed o 12.00 hod. a večer
tiež zo slávnosti Povýšenia Svätého kríža o 16.30 hod. V tento deň bude v Kostole Svätého kríža
aj poklona Oltárnej sviatosti od 14.30 hod. do večernej svätej omše. O 16.00 hod. sa pred
vyloženou Sviatosťou pomodlíme bolestný ruženec.
 V utorok 15.9. na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, budú sväté
omše tak ako obvykle v deň slávnosti – 10.00, 12.00 a 16.30 hod. Pred večernou svätou omšou
sa o 16.00 hod. spoločne pomodlíme sedembolestný ruženec. V Nemciach bude svätá omša o
9.00 h. kde je výročie posviacky kostola.
 V utorok sa po večernej svätej omši uskutoční vo farskom kostole o 17.30 hod. organový koncert
organistu Jána Bullu. Srdečne pozývame.
 V tomto týždni – stredu (16.9.) a piatok (18.9.) o 15.00 hod. bude vo Farskom kostole
Nanebovzatia Panny Márie stretnutie prvoprijímajúcich detí s farskou katechézou. Účasť detí
je povinná. Prosíme rodičov a katechétov, aby dohliadli na bezpečnosť detí pri presunoch zo škôl.
 Svätá spoveď prvoprijímajúcich detí z cirkevnej školy a ich rodinných príslušníkov bude v sobotu
19.9.2020 od 13.00 do 14.00 hod. Upratovanie kostola s pomocou rodičov pred slávnosťou
1. svätého prijímania bude tiež v sobotu 19.9.2020 o 8.00 hod. vo Farskom kostole.
 V deň 1. svätého prijímanie (20.9.), prosíme rodičov, aby svoje deti priviezli do fary aspoň 15
minút pred začiatkom svätej omše (teda do 10.45 hod.).
 Aj tento štvrtok bude od 16.00 do 16.25 hod. vyložená Sviatosť oltárna.

