
• Dnes popoludní o 14:30 h. vás pozývam na pobožnosť krížovej cesty na urpínskej kalvárii, ktorú sa 
budeme modliť spolu s o. biskupom Mariánom. Pripomínam, že na modlitbu krížovej cesty sú dané za 
obvyklých podmienok úplné odpustky.  

• Dnes sa koná celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. 
Za vaše milodary vám vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.  

• Katolícke gymnázium Š. Moysesa spolu s Univerzitným pastoračným centrom Š. Moysesa pozývajú na 
spoločnú modlitbu krížovej cesty, ktorá bude v utorok 5. 4. 2022 o 18.00 h. na banskobystrickej 
kalvárii ne Urpíne. 

• Počas nastávajúceho víkendu sa budú konať 15. rozhlasové duchovné cvičenia RL. Dávam do vašej 
pozornosti program, ktorý začína už vo štvrtok večer na Rádiu Lumen. V piatok a v sobotu večer 
o 18.00 h. bude sv. omšu sláviť v našej katedrále exercitátor o. biskup Marek Forgáč, pomocný košický 
biskup. Srdečne vás všetkých pozývam na tieto slávenia.  

• V sobotu sa v priestoroch KGŠM bude konať diecézne stretnutie mládeže. Dopoludnia o 11.30 h. 
v prietoroch gymnázia budú mladí spolu s o. biskupom sláviť sv. omšu. Sprevádzajme toto podujatie 
svojou modlitbou, aby prinieslo dobré duchovné ovocie.  

• Budúcou (Kvetnou) nedeľou začína Veľký týždeň, v ktorom Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré 
uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života, počnúc jeho mesiášskym vstupom do Jeruzalema. 
Sv. omšu o 9.00 h. bude celebrovať diecézny o. biskup Marián Chovanec. Svätá omša začne pred sochou 
Nepoškvrnenej, kde požehnáme bahniatka a v procesii budeme vstupovať do chrámu. Aj pri ostatných 
nedeľných sv. omšiach budeme požehnávať bahniatka (prineste si!).  

• Po zrušení pandemických opatrení od budúcej nedele sv. omša o 11.15 h. bývať nebude. Je to opäť 
jedinečná príležitosť sláviť sv. omšu všetci spoločne a v tieto sviatočné dni aj s naším o. biskupom.  

• Pri východe z kostola si môžete zobrať leták s programom bohoslužieb počas VN sviatkov v našom meste. 

• Taktiež pri východe z kostola nájdete aj náš farský informačník XAVER, v ktorom sú oznamy dnešnej 
nedele, tiež štatistika a správa o hospodárení v našej farnosti za rok 2021 a taktiež tam nádete informácie 
o všetkých možnostiach získať úplné odpustky v Roku sv. Františka Xaverského.  

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

PONDELOK 4. 4. 2022 7.00  Ján 

SV. IZIDOR,  
BISKUP A UČITEĽ CIRKVI 

8.30  Za zdr. a Božiu pomoc pre syna Miška s rodinou 

18.00 Za zdr. a dar živej viery pre bratov Ivana a Dušana s rodinami 

UTOROK 5. 4. 2022 7.00  rodina Cegledyová a Račanová 

SV. VINCENT FERRERO, KŇAZ 
8.30  Pavlína a Rudolf 

18.00 Za zdravie, dary Ducha Sv. a Božiu pomoc pre Šárku a Romana 

STREDA 6. 4. 2022 7.00 Za Božiu pomoc pre Danielu s rodinou 

 
8.30  Anna a Gustáv s rodičmi 

18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jolanku a Miroslava 

ŠTVRTOK 7. 4. 2022 7.00 Za B. pomoc a dary Ducha Sv. pre Moniku s rodinou  

SV. JÁN KRSTITEĽ DE LA SALLE, 
KŇAZ 

8.30 
Poďakovanie sv. Jozefovi za ochranu a Pánu Bohu za 90 rokov života 
s prosbou o Božie milosti pre Jozefínu Cvikovú z Hulu  

18.00  Ján Večerek a Katarína Večerková 

PIATOK 8. 4. 2022 7.00  Ján 

  
8.30 

Na poďakovanie za 40 r. života a za zdravie, Božiu pomoc a dary 
Ducha Sv. pre Zuzanu s rodinou  

18.00 Za duše v očistci 

SOBOTA 9. 4. 2022 7.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Libušu 

 18.00 Za Božiu pomoc a požehnanie pre celú rodinu Krupovú 

NEDEĽA 10. 4. 2022 9.00  Anton, Hilda, Alica a Mária 

KVETNÁ (PALMOVÁ) NEDEĽA 18.00 Pro populo 


