
 

• V utorok je sviatok Katedry sv. apoštola Petra. V tento deň je možnosť v katedrále získať úplné 

odpustky, ktoré sú viazané na nábožnú návštevu katedrály spojenú s modlitbou Otčenáš 

a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť aj obvyklé podmienky, ktorými je sv. 

spoveď (krátko pred tým, alebo potom), sv. príjímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca 

a vylúčenie akejkoľvek pripútanosti k hriechu.  

• V čase rozhodovania sa deviatakov (príp.piatakov) základných škôl nad výberom strednej školy, 

dávame do pozornosti aj Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici. Škola so 

všeobecno-vzdelávacím programom 4-ročného a 8-ročného gymnázia aj tento rok potvrdila 

vysokú kvalitu vzdelania, keď v prieskume INEKO obhájila 2. miesto rebríčka v 

Banskobystrickom kraji. Katolícke gymnázium okrem kvalitného vzdelania ponúka aj duchovnú 

formáciu, možnosť ubytovania v šk. internáte v areáli školy, pestrú ponuku krúžkov CVČ, 

posilnené vyučovanie cudzích jazykov i možnosť zapojiť sa do slovenských a medzinárodných 

súťaží a projektov. 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu je možné pozrieť si videoprezentáciu na webovej 

stránke www.kgsm.sk, na ktorej uchádzači nájdu aj najnovšie informácie k prijímacím 

skúškam. Viac informácií dostanú aj na telefónnom čísle 048/415 30 87. Prípadnú osobnú 

návštevu školy treba vopred dohodnúť s vedením školy. 

• Pozývame vás na ďakovnú púť (za návštevu Svätého Otca na Slovensku) do Ríma na konci 

mesiaca apríl. Záujemcom o účasť na púti podáme bližšie informácie osobne.  

P ROG R AM   BOHOSLUŽIEB   
Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici

PONDELOK 21. 2. 2022 7.00 Za zdravie a B. požehnanie pre žiakov a pedagógov cirkevnej školy  

SV. PETER DAMIANI, BISKUP  
A UČITEĽ CIRKVI, ĽUB. SPOM. 

8.30 
Za zdravie a B. požehnanie pre Elenu Zátrochovú pri príležitosti 86. 
narodenín 

18.00  brat Ondrej 

UTOROK 22. 2. 2022 7.00 Za Božiu pomoc pri hľadaní práce 

KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA, 
SVIATOK 

8.30 Za zdravie a B. pomoc pre vnuka Jakuba 

18.00 Za zdravie, B. pomoc a dar živej viery pre Ivana s rodinou 

STREDA 23. 2. 2022 7.00 Za dary Ducha Svätého pre Evu 

SV. POLYKARP, BISKUP  
A MUČENÍK, SPOMIENKA 

8.30 Za zdravie a B. pomoc pre Petra s rodinou 

18.00 Za zdravie, B. pomoc a dar živej viery pre Dušana s rodinou 

ŠTVRTOK 24. 2. 2022 7.00  rodičia Vincent a Helena a brat Miroslav 

 
8.30  Florián a Terézia 

18.00 Za zdravie a B. pomoc pre rodičov Jána a Helenu 

PIATOK 25. 2. 2022 7.00 Za Božiu pomoc v chorobe pre Janu Kostrovú 

 
8.30  manžel Ľudovít , rodičia Oľga a Ľudovít a starí rodičia 

18.00 Za dar viery pre manžela Miloša 

SOBOTA 26. 2. 2022 7.00  rodičia Michal a Ľudmila, súrodenci Milan a Stanislav 

 18.00 Za Božiu pomoc pre Andreju 

NEDEĽA 27. 2. 2022 9.00 Pro populo 

ÔSMA NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

11.15 Na úmysel celebranta 

18.00 Na úmysel celebranta 

http://www.kgsm.sk/

