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F A R S K É   O Z N A M Y 

10. august – 16. august A. D. 2020 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 

Po  10.8. Sv. Vavrinca, diakona 
a mučeníka, sviatok 18:00  Františka, Ladislav, Mária, Anton 

Ut  11.8. Sv. Kláry, panny   
St  12.8. féria 7:30  manžel Milan Patráš, rodičia Adela, Jozef 
Št  13.8. féria 7:30  rodičia Ján, Alžbeta a ich rodičia 
Pia 14.8. Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, 

kňaza a mučeníka, spom. 18:00 Za zdravie a BP pre rodinu Turčanovú 

So 15.8. Nanebovzatie Panny Márie, 
slávnosť a prikázaný sviatok  9:00 Za farnosť 

Ne 16.8. Dvadsiata nedeľa cez rok  9:00 Za farnosť 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 2. Kataríny Hošalovej. 

 Dnes po sv. omši bude stretnutie 1. prijímajúcich detí na fare. 

 Tento týždeň v stredu bude miništranský výlet, sv. omša bude v ten deň ráno. 

 Zrušili sa takmer všetky obmedzenia, okrem povinnosti v kostole nosiť rúška, dezinfekcia rúk, 
ruky sa nepodávajú a sv. prijímanie sa podáva do rúk.  

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 
0927. Zbierka na potreby kostola bola 260€. Z predchádzajúcej nedele bol zvonček 116€, 
Afrika 80€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 Dnes poobede o 14:00 hod sa budeme modliť popoludňajšie modlitby. 

 Pozývame vás na 14. ročník EMfestu, ktorý sa uskutoční v sobotu 22. augusta na Starých 
Horách. Toto podujatie bolo inšpirované Mladifestom v Medžugorí, je teda príležitosťou zažiť 
túto atmosféru aj u nás na Slovensku (máme to veľmi blízko). Hlavnými prednášajúcimi budú 
otec Dušan Mesík a salezián Anton Červeň. Počas programu bude možnosť prijať pomazanie 
sv. Šarbela. Registrácia vopred cez internet je možná do 18. augusta za 2 € a priamo na mieste 
za 5 €. Program nájdete na nástenkách v kostole a viac informácií na www.emfest.sk 

 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.  Viac info na www.lumen.sk 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


