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Spovedná služba 

V pondelok 17. júna 2019 stála spovedná služba v Katedrále od 9.00 do 
17.00 hod. nebude, nakoľko pátri karmelitáni majú spoločný program.
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Vo štvrtok 20. júna je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a 

Krvi. V tento deň sa máme zúčastniť na svätej omši a podľa možnosti ho 
svätiť ako nedeľu. 
V tento deň môžeme za zvyčajných podmienok (byť v milosti 
posväcujúcej, prijať sv. prijímanie, vzbudiť si odpor k hriechu a pomodliť 
sa na úmysel Sv. Otca) získať aj úplné odpustky za účasti na speve alebo 
recitovaní hymnu Ctíme túto Sviatosť slávnu.
Vzhľadom k tomu, že je pracovný deň, diecézny banskobystrický biskup 
Mons. Marián Chovanec POZÝVA VŠETKÝCH BANSKOBYSTRIČANOV 
SPOLU S ICH KŇAZMI na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, 
ktorú budeme sláviť v nedeľu 23. júna 2019. Slávnosť začneme slávením 
Eucharistie vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie o 9.30 hod. 
Potom budeme pokračovať eucharistickou procesiou. Oltáriky budú pri 
kostole Povýšenia sv. Kríža (farnosť Podlavice), pri bráne fary BB-mesto, 
pri Mariánskom stĺpe (Radvaň) a v bráne biskupského úradu (Fončorda). 
Záver procesie bude pred Katedrálou svätého Františka Xaverského. 
Zároveň pozývame dievčatá (najmä prvoprijímajúce) aby oblečené 
v bielom s košíčkom prišli rozsýpať lupene kvetov pred Sviatosť Oltárnu. 
Tiež miništrantov, ktorí keď si prinesú svoje oblečenie, môžu sa zapojiť. 
A vás, ktorí máte doma kvety a boli by ste ochotní pomôcť, prineste 
kvetové lupene do farského kostola pred svätou omšou.

Liturgický kalendár:
Streda 19.6. Sv. Romualda, opáta ľub. spom.

Štvrtok 20.6.
NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO 
TELA A KRVI

slávnosť

Piatok 21.6. Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka spomienka

Sobota 22.6.
Sv. Jána Fishera, biskupa a sv. Tomáša Mórusa, 
mučeníkov ; Sv. Pavlína z Noly, biskupa

ľub. spom.

Nedeľa 23.6. 12. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
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Z DÔVODU PROCESIE SV. OMŠE V KOSTOLOCH  MESTA V NEDEĽU 
DOPOLUDNIA NEBUDÚ!!!
Budú len ranné sv. omše do 9. hodiny a potom budú podľa bežného 
rozpisu farností popoludňajšie a večerné sväté omše. V Katedrále budú 
sv. omše o 8.00 a o 18.00 hod.
Zbierka

V nedeľu 23. júna 2019 bude celosvetová Zbierka na dobročinné diela 

Svätého Otca. Všetkým darcom už dopredu vyslovujeme úprimné Pán 
Boh zaplať.
Upratovanie kostola

Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré bude 
v stredu večer po sv. omši.

Život farnosti
Sviatostný život

- Sviatosťou krstu sa do rodiny Božích detí začlenili: Pavol Polonec a 
Liliana Lamošová.
- Sviatosť birmovania prijalo počas slávnosti Turíc 32 ľudí.
- Sviatosť manželstva si navzájom vyslúžili: Mojmír Ducár a Petra 
Sičáková, Filip Skrúcaný a Denisa Mesíková.
Obetovali ste

Na kostol: novomanželia Skrúcaní 50 eur.
Na výzdobu: novomanželia Ducárovci a Skrúcaní po 70 eur.

Pozývame
Kňazská vysviacka

V sobotu 22. júna 2019 o 10.00 hod. bude vo farskom kostole kňazská 
vysviacka. Pozývame vás na túto slávnosť diecézy a prosíme o modlitby 
za nových  kňazov, ale aj za nové duchovné povolania.
Pozvánka na koncert

V sobotu 22. júna 2019 o 19.00 hod. vás pozývame na benefi čný koncert 
speváckeho kvarteta ELEGANCE. Týmto 4 dievčatám bolo so súhlasom 
Biskupského úrad uumožnené natočiť v Katedrále promočné video a 
z vďaky za túto príležitosť ponúkajú tento koncert na podporu Katedrály.


