
 

• Počas veľkonočných sviatkov sa v Božom hrobe vyzbieralo 710,- €. Je to účelová zbierka na 
podporu kresťanov vo Svätej zemi. Finančné prostriedky boli odovzdané na tento účel 
prostredníctvom Biskupského úradu. Veľkonočná zbierka pre potreby farnosti činila 960,- €. 

Úprimná vďaka za všetky vaše milodary. 

• V pracovných dňoch bude opäť k dispozícii aj stála spovedná služba od 9.00 h. do 17.00 h. 

• Poďakovanie z KBS: „Drahí bratia a sestry, 

chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu 
obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. 

Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch 
milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani 
pomýliť. 

Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a 
počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje 
srdcia. 

Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím 
utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. 

K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.“ 

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

PONDELOK 25. 4. 2022 7.00  Jozef, Pavlína a Helena 

SV. MAREK, EVANJELISTA 
SVIATOK 

8.30  rodičia Ján a Anna, sestra Anna a švagor Vladimír 

18.00 Za uzdravenie mysle zo závislosti pre Vladimíra  

UTOROK 26. 4. 2022 7.00  Ľudovít Škuliga 

 
8.30  manžel Ján, jeho rodičia Ján a Rozália a starí rodičia 

18.00  kolegyňa Eva 

STREDA 27. 4. 2022 7.00  Emil Garaj 

 
8.30  manžel Tibor 

18.00  rodičia Mária a Karol Uhrík 

ŠTVRTOK 28. 4. 2022 7.00  Alojz a Pavlína Garajovci 

 
8.30  Anna a Pavel a starí rodičia 

18.00  Jaroslav Svetlík 

PIATOK 29. 4. 2022 7.00  Martin a Mária Škuligová 

SV. KATARÍNA SIENSKÁ, PANNA 

A UČITEĽKA CIRKVI,  
PATRÓNKA EURÓPY, SVIATOK  

8.30  Pavlína a Ondrej 

18.00  Mária a Viktor 

SOBOTA 30. 4. 2022 7.00  Július a Libuša 

 18.00 
Poďakovanie za Božiu pomoc pri operácii a za zdravie a Božiu pomoc 
pre rodinu  

NEDEĽA 31. 4. 2022 9.00 Pro populo  

TRETIA VEĽKONOČNÁ 

NEDEĽA 
18.00 Na úmysel celebranta  


