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Liturgický kalendár:

Nedeľa 15.4.
NEDEĽA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE - 
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, dosiah-
ne 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, 

Milosť vám a pokoj

od Boha, 
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Jemu sláva 
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Požehnané veľkonočné sviatky, 
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z Kristovho zmŕtvychvstania

Vám zo srdca vyprosuje
Ján Krajčík, dekan
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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 

270,00 €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

Pozvania a ponuky
Slávnosť Božieho milosrdenstva
Farnosť Banská Bystrica - Belveder pozýva na Slávnosť Božieho milo-
srdenstva, ktorá sa bude konať 15. apríla 2012. Hlavný celebrant bude 

Mons. ! Lic. Vladimír Farkaš.

Život vo farnosti
Sviatostný život
Do Rodiny Božích detí sa 1. apríla sviatosťou krstu začlenil Timotej 

Beňo.

Vaše dary a príspevky
V uplynulom týždni obetovali: na kvety: bohuznáma 15 €, rod. Glosová 
20 €, Ruža Margity Jablonskej 50 €, 4 bohuznámi po 10 €, bohuznáma      
20 €,  na kostol: 3 bohuznámi po 10 €, Vincent Lukáč 20 €, bohuznámy 
100 €. 
Všetkým darcom za štedrosť úprimné Pán Boh zaplať. Vďaka vám môže 
byť nádherná veľkonočná výzdoba kostola.


