
 

• Minulú nedeľu sa konala tradičná celoslovenská zbierka na charitu. V našom chráme sme 
vyzbierali 695,-€. Úprimná vďaka za všetky vaše milodary.  

• V tomto týždni každý deň modlitbou deviatnika sa pripravujeme na slávnosť ukončenia 
jubilejného roka sv. Františka Xaverského. Pozývame vás na spoločne sa modliť na naše osobné 
úmysly ako aj za nášho pastiera otca biskupa, za nové duchovné povolania pre našu diecézu 
i za všetkých členov našej diecézy.  

• Pozývame vás na krížovú cestu na urpínskej kalvárii, ktorú sa budeme modliť spolu s otcom 
biskupom dnes popoludní o 14:30 h. Hneď po krížovej ceste - okolo 15:30 - bude nedeľná svätá 
omša. Na modlitbu krížovej cesty sú dané za obvyklých podmienok úplné odpustky. 

• Takisto, veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období po prijímaní pomodlí pred obrazom Ježiša 
Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok 
úplné odpustky. 

• Na budúcu nedeľu sa bude konať slávnosť na ukončenie jubilejného roka sv. Františka 
Xaverského v našej diecéze. Sv. omši bude predsedať otec biskup Marián Chovanec. Sv. omša 
bude prenášaná Rádiom Lumen a TV Lux. Srdečne vás pozývam na túto slávnosť.  

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

PONDELOK 6. 3. 2023 7.00  starí rodičia Zuzana a Ján, Veronika a Jozef 

 
8.30  manžel Dušan 

18.00 Za uzdravenie a Božiu pomoc pre švagrinu Oľgu 

UTOROK 7. 3. 2023 7.00 Za Božiu pomoc pre Filipa a Karolínu 

 
8.30 Za Božiu pomoc pre rodinu Flaškovú 

18.00 Za zdr. a Božie požehnanie pre deti a vnúčatá 

STREDA 8. 3. 2023 7.00 Za zdravie a svetlo Ducha Sv. pre Zuzanu 

 
8.30  rodičia Pavol a Emília a dcéra Milka 

18.00 Za duše v očistci 

ŠTVRTOK 9. 3. 2023 7.00 Za Božiu pomoc pre Michala a Kristínu 

 
8.30  Karol a Helena Karbánek 

18.00  Jozef, Katarína, Mária, Margita a Anna 

PIATOK 10. 3. 2023 7.00 Za Božiu pomo pre rodičov Františka a Andreu 

 
8.30  rodičia Anna a Ondrej 

18.00  Pavol 

SOBOTA 11. 3. 2023 7.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Dadku s rodinou 

 18.00  Mária 

NEDEĽA 12. 3. 2023 9.00 Pro populo 

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA 18.00 Na úmysel celebranta 


