Farské oznamy
Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“

 Ďakujeme za upratanie kostola a tento týždeň prosíme o službu
skupinu č. 7.
 Od pondelka sa bude spovedať vonku pred kostolom kvôli
zhoršujúcej sa situácii ohľadne Covidu.
 Od pondelka začína farský tábor, prosíme o modlitby. Pán Boh
zaplať.
 Budúci týždeň bude zbierka na energie. Za dary Pán Boh zaplať.
 Rádio LUMEN a farnosť Banská Bystrica Katedrála vás pozývajú
nasledujúcu sobotu 15. augusta na Fatimský večer. Uskutoční sa
v našej Katedrále 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.
Večer o 21:00, 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
webe lumen.sk alebo na plagáte na výveske.

 V sobotu 15.8. je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, sv. omša
bude aj ráno o 8:30.

Úmysly svätých omší
Farnosť Sedembolestnej P. Márie
(9. VIII.- 16. VIII. 2020)
Dátum

Liturgické sviatky

Čas

08.30
11.00
18.00

+ rodičia Pavlína a Andrej

Nedeľa

19. nedeľa
v cezročnom
období

18.00

+ Mária 15v, Ľudovít 20v, Katarína 5v

18.00

+ rodičia Ján a Anna, st. rodičia
+ manžel Jozef, rodičia, svokrovci

Sv. Vavrinca
Pondelok diakona, mučeníka

Úmysly Svätých Omší

za BP pre rodiny Šebeňové a príbuzných
za veriacich

sviatok

Utorok

Sv. Kláry
panny
spomienka

Streda

Féria

Štvrtok

Féria

18.00
18.00

Sv. Maximiliána
Máriu Kolbeho
kňaza a mučeníka

18.00

na úmysel celebranta

8:30
18:00

na úmysel celebranta

Piatok

+ manžel Václav 10. výr.

spomienka

Sobota

NANEBOVZATIE
PANNY MÁRIE
slávnosť

+ rodičia, manžel a syn, bratia, švagor
za 90r mamičky, Z a BP pre ňu i pre celú

08.30 rodinu
20. nedeľa
Nedeľa
v cezročnom 11.00 + rodina Olajcová, Sámelová, Obertášová
období
18.00 za veriacich
Požehnaný týždeň vám vyprosujú a s láskou vás žehnajú
Vladimír Václavík
Štefan Paľúch
administrátor
tel. 0902398422

diakon
tel. 0905351939

