
Oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu
Liturgický kalendár:

Pondelok 28.4.
Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka, Sv. Ľudovíta Márie 
Grignion de Montfort, kňaza

ľub. spom.

Utorok 29.4.
Sv. Kataríny Sienskej, pannya učiteľky Cirkvi, spolupatrónky 
Európy

sviatok

Streda 30.4. Sv. Pia V., pápeža ľub. spom.

Štvrtok 1.5. Sv. Jozefa, robotníka ľub. spom.

Piatok 2.5. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka

Sobota 3.5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov sviatok

Nedeľa 4.5. 3. NEDEĽA VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ

Rímskokatolícka cirkev, 

farnosť Banská Bystrica - Katedrála

sv. Františka Xaverského
Nám. SNP 27, 974 01 Banská Bystrica

Tel. 415-29-12,  0910 123 644
www.katedralabb.sk ;  e-mail: bb.katedrala@fara.sk

Sväté omše budúcu nedeľu - ZMENA!
Budúcu nedeľu bude z Katedrály vysielaná svätá omša Slovenským rozhlasom. Sväté omše budú o 8.00 hod., 
o 9.00 do Slovneského rozhlasu a večer o 18.00 hod.

Spovedanie v Katedrále
Spovedná služba bude od pondelka v obvyklom čase: od 9.00 do 17.00 hod. 

Režim v Katedrále vo štvrtok
Vo štvrtok je štátny sviatok. Preto počas dňa bude Katedrála zatvorená. Sväté omše však budú v pravidelnom 
čase o 7.00 hod., 8.30 hod. a večer o 18.00 hod.

Prvý piatok a sobota
V týždni je prvý piatok v mesiaci - prvopiatková pobožnosť bude ráno v závere svätých omší a večer na 
ukončenie adorácie. 
Pozývame vás aj na Fatimský program na Staré Hory, ktorý bude v sobotu 3. mája.

Novéna k Božiemu milosrdenstvu
Dnes, na sviatok Božieho milosrdenstva bude pobožnosť po prvej svätej omši o 8.50 aj s možnosťou uctenia si 
relikvie sv. Faustíny. 
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.
Dnes je na Belvedéri odpustová slávnosť o 15.00 hod. Hlavným celebrantom bude dp. Martin Dado, riaditeľ BÚ.

Májová pobožnosť
V mesiaci máji bude naša „Májová pobožnosť“ bývať ráno po prvej svätej omši.

Výročie úmrtia Mons. Jozefa Feranca
V sobotu 3. mája si pripomenieme 11. výročie smrti emeritného diecézneho biskupa Mons. Jozefa Feranca. 
Pamätajme naňho vo svojich moslitbách.

Zbierka pri Božom hrobe
Tento rok sa pri Božom hrobe vyzbieralo 485 Eur. Tieto peniaze boli poukázané na potreby cirkvi v Jeruzaleme 
a vo Svätej Zemi. Všetkým darcom patrí úprimné Pán Boh zaplať.

Brigáda na Kalvárii
Pátri karmelitáni predbežne pozývajú na upratovanie Kalvárie. Tento rok však túto aktivitu chystajú 8. mája.

Upratovanie kostola

Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude vo štvrtok, po večernej sv. omši.


