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FARSKÉ OZNAMY – 19. CEZROČNÁ NEDEĽA – 09.08. 2020 
 V sobotu máme prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše vo farskom kostole budú 

o 6,00 hod., 7,30 hod., 9,00 hod. 
 Na budúci víkend bude tradičná Prievidzská mariánska púť. Ako zvyčajne začneme 

večerným sobotným programom: modlitbou vešpier vo farskom kostole o 16,30 hod.. 
Nasledovať bude procesia do Mariánskeho kostola, posvätný ruženec a sv. omša o 18,00 hod.. 
O 19,15 hod. sa bratia gréckokatolíci v kostole pomodlia Akatist k presvätej Bohorodičke. 
Od 20,00 – 20,30 hod. bude  tichá adorácia pred Sviatosťou Oltárnou, a následne bude adorácia 
moderovaná a doprevádzaná zborom Nádej zo Zapotôčiek . 

 V nedeľu predpoludním sv. omša vo farskom kostole bude o 7,30 hod..  
 O 7,30 hod. bude v Mariánskom kostole Liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Program vyvrcholí 

slávnostnou bohoslužbou o 10,00 hod.. Hlavným celebrantom bude vdp. Marek Kotras, SchP.. 
 Počas sobotného večerného a nedeľného dopoludňajšieho programu bude možné pristúpiť 

k sviatosti zmierenia.  
 Zbierka počas mariánskej púte bude použitá na rekonštrukciu farskej budovy. 
 V nedeľu popoludní od 16,00 hod. bude na fare Deň otvorených dverí, aby ste mali možnosť 

vidieť, na čo budú použité Vaše milodary. 
 Stredoškoláci, záujemcovia o prijatie sviatosti birmovania, sa môžu do nedele 6. septembra 

2020 prihlásiť na prípravu k tejto sviatosti v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.    
 Taktiež ponúkame 1,5-ročnú prípravu pre dospelých, ktorí ešte neboli pokrstení, alebo neprijali 

Eucharistiu, či sviatosť birmovania. Môžu sa hlásiť na farskom úrade. Na prvé stretnutie ich 
pozveme osobne telefonicky. 

 Zapisujeme úmysly na sv. omše. 
 Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nové číslo farského časopisu Bartolomej, ktorý je 

venovaný téme Dôvera. 
 

 Rádio LUMEN a farnosť Banská Bystrica Katedrála vás pozývajú nasledujúcu sobotu 
15.augusta na Fatimský večer. Uskutoční sa v našej Katedrále v BB a jeho súčasťou je svätá 
omša, modlitba posvätného ruženca, koncert Zuzany Eperješiovej s hudobno-poetickým 
pásmom o Panne Márii a svedectvá o Fatime. Podujatie sa začína o 17,50 hod..   
Večer o 21,00 hod., hneď po skončení programu v Katedrále a po presune na amfiteáter 
v Banskej Bystrici, bude premietanie najnovšieho kinohitu FATIMA pod holým nebom.  
Bližšie informácie nájdete na www.lumen.sk alebo na plagáte na výveske. 
 

 Ekonomické oznamy:   
Zvonček: Farský kostol: 381,38,- €; Mariánsky kostol: 112,45,- €. Z úmyslov sv. omší:190,-  €.  
Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PB zaplať. 
 
 
 
 
          Marek Sabol, farár 
 
 


