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Hrob, vHrob, vHrob, vHrob, v    ktorom Ježiš lktorom Ježiš lktorom Ježiš lktorom Ježiš ležal, bol nový.ežal, bol nový.ežal, bol nový.ežal, bol nový.    
Nielen preto, že vNielen preto, že vNielen preto, že vNielen preto, že v    ňom ešte nik neležal.ňom ešte nik neležal.ňom ešte nik neležal.ňom ešte nik neležal.    

Bol nový hlavne preto, že taký hrob tu ešte nebol.Bol nový hlavne preto, že taký hrob tu ešte nebol.Bol nový hlavne preto, že taký hrob tu ešte nebol.Bol nový hlavne preto, že taký hrob tu ešte nebol.    
Hrob, zHrob, zHrob, zHrob, z    ktorého niekto vstal zktorého niekto vstal zktorého niekto vstal zktorého niekto vstal z    mŕtvychmŕtvychmŕtvychmŕtvych    

vvvv    novom tele, knovom tele, knovom tele, knovom tele, k    novému životu.novému životu.novému životu.novému životu.    
    

Milostiplné aMilostiplné aMilostiplné aMilostiplné a    požehnané Veľkonočné sviatkypožehnané Veľkonočné sviatkypožehnané Veľkonočné sviatkypožehnané Veľkonočné sviatky    
Vám vyprosujúVám vyprosujúVám vyprosujúVám vyprosujú    

Ján Krajčík, dekan aJán Krajčík, dekan aJán Krajčík, dekan aJán Krajčík, dekan a    Marián Gregor, kaplánMarián Gregor, kaplánMarián Gregor, kaplánMarián Gregor, kaplán    
 
 
 

Liturgický kalendár: 
 

Nedeľa 11.4. 
2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 

 

 

Sviatok Božieho milosrdenstva 
Druhá veľkonočná nedeľa je sviatkom Božieho milosrdenstva. S týmto 
sviatkom je spojený najväčší prísľub Milosrdného Ježiša: Duša, ktorá        
po dobrej svätej spovedi pristúpi v tento deň k svätému prijímaniu, 

dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky 
Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Je to úžasný prísľub, ktorého 
hodnota sa rovná sviatosti krstu. 
Aby sme sa na to dobre pripravili, budeme sa celý týždeň po prvej rannej 
sv. omši o 7.30 hod. modliť novénu k Božiemu milosrdenstvu. V nedeľu,      
na sviatok Božieho milosrdenstva sa novénu pomodlíme o 9.00 hod. 
s možnosťou uctenia si relikvie sv. Faustíny. 
Využime túto ponuku, ktorú nám dáva sám Pán Ježiš. 
 
 
 
 
 
 
 



Veľkonočná mariánska antifóna 
Počas Veľkonočného obdobia sa nemodlíme „Anjel Pána“, ale modlitbu 
„Raduj sa, nebies Kráľovná“. 
 

Vysluhovanie sviatosti zmierenia 
Od utorka do piatku bude spovedná služba v katedrále len v čase        
od 10.00 do 14.00 hod. 
 

Zbierka z Kvetného víkendu 
Počas Kvetnej nedele sa v našej farnosti vyzbieralo pre činnosť mládeže 
258,00 €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať. 
 

Poďakovanie 
Úprimne ďakujeme všetkým vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli 
k slávnostnému priebehu tohtoročných Veľkonočných sviatkov. Nech Vám 
to Pán odmení veľkonočným darom pokoja a radosti. 
 

Slávnosť Božieho milosrdenstva 
Farnosť na Belvedéri pozýva na slávnostnú sv. omšu vo sviatok Božieho 
milosrdenstva, 11. apríla 2010 o 15.00 hod. Hlavným celebrantom bude 
Mons. Marián Bublinec, generálny vikár. Pred sv. omšou bude modlitba 
korunky k Božiemu milosrdenstvu a po sv. omši možnosť uctenia relikvie 
sv. Faustíny. Počas sv. omše bude piesňami sprevádzať skupina IOCUS 
z Prievidze. 
 

6. rozhlasová púť Rádia Lumen 
Rádio Lumen pripravuje v tomto roku 6. rozhlasovú púť do Sanktuária Božieho 
milosrdenstva v Krakove. Uskutoční sa v sobotu 8. mája 2010.  
Jej tohtoročná téma znie Kristovo kňazstvo ako dar Božieho milosrdenstva. 
Cieľom púte je napĺňať ducha modlitby, obety a lásky, upriamiť pozornosť 
na tých, ktorí majú odvahu nasledovať Krista a chcú byť sluhami Kristovho 
poslania. Život v nasledovaní Krista je skutočne náročným „povolaním“, pretože 
sme všade ohrození hriechom a všetci potrebujeme Jeho milosť.    
Program začne o 9.00 hod. privítaním pútnikov a po ňom bude modlitba posv. 
ruženca. O 10.30 hod. nasleduje slávnostná svätá omša. Popoludňajší program sa 
začne o 13.30 hod. vystúpením Petra Milenkyho a Jozefa Bubnára. O 14.15 nasleduje 
pásmo o kňazovi – spovedníkovi sv. Faustíny, Božom Sluhovi Michalovi 
Sopočkovi. O 15.00 hod. nasleduje korunka k Božiemu milosrdenstvu a záverečné 
požehnanie pútnikov. 
Informácie o 6. rozhlasovej púti získate v pracovných dňoch na telefónnych 
číslach 048/4710810, 4710831 alebo na Lumen linke každý štvrtok od 16.00 hod. 
do 18.00 hod., na bezplatnom telefónnom čísle 0800 113 144, prípadne              
e-mailom na adrese: put@lumen.sk . 


