
• Minulú nedeľu bola zbierka na misie. V našom chráme sa vyzbieralo 630,- €. Vyslovujem vám 

úprimné poďakovanie za vašu štedrosť.  

• V utorok je liturgická slávnosť Všetkých svätých. Je to prikázaný sviatok. V tento deň sme 
viazaní účasťou na sv. omši ako v nedeľu. V tento deň bude poriadok sv. omší nedeľný, to 
znamená, že sv. omše budú dopoludnia o 9.00 h. a večer o 18.00 h. Zvlášť vás pozývam na 
pontifikálnu sv. omšu o 9.00 h., ktorú bude celebrovať diecézny biskup. 

• V stredu je spomienka na všetkých verných zosnulých. V tento deň sa po sv. omšiach 
bude konať pobožnosť za duše v očistci.  

• Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku 
a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať pre duše 

v očistci úplné odpustky. Okrem toho sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko 
predtým alebo potom), sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otčenáš, Zdravas 
a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu,  
aj k všednému. Tieto odpustky možno získať už od poludnia 1. novembra.  

• Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže 
získať odpustky pre duše v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. K tomu je potrebné 
splniť aj spomínané tri podmienky. 

• V tomto týždni máme prvý štvrtok, prvý piatok a prvú sobotu v mesiaci. Vo štvrtok 

dopoludnia po sv. omši o 8.30 h. sa bude konať pobožnosť za nové kňazské a rehoľné 
povolania. Odprosujúca prvopiatková pobožnosť bude v piatok po ranných sv. omšiach 
a tiež pred večernou sv. omšou o 17.40 h. V sobotu sa na Starých Horách koná fatimský 
program. Tentokrát program na SH zabezpečujú naše dva banskobystrické dekanáty. 

Srdečne vás teda pozývam na púť na SH. Program začína o 9.00 h. akadémiou, potom je 
sv. ruženec a slávnostná sv. omša o 10.30 h.  

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

PONDELOK 31. 10. 2022 7.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu  

 
8.30  rodina Barčiaková, Mikulová a Matúšová 

18.00  Peter Pilip 

UTOROK 1. 11. 2022 9.00 Pro populo 

SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH 18.00  Jozef Debnár 

STREDA 2. 11. 2022 7.00  Angela Pilipová 

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH 

VERNÝCH ZOSNULÝCH 

8.30  starí rodičia Štefan a Anna a rodičia Ondrej a Anna 

18.00 Za duše v očistci 

ŠTVRTOK 3. 11. 2022 7.00 Za zomrelých biskupov a kňazov banskobystrickej diecézy 

 
8.30 Za zomrelých biskupov a kňazov banskobystrickej diecézy 

18.00 Za zomrelých biskupov a kňazov banskobystrickej diecézy 

PIATOK 4. 11. 2022 7.00  Ján a Janko 

SV. KAROL BOROMEJSKÝ, 
BISKUP, SPOMIENKA 

8.30  deti Michal, Miriam, Anna a Helena 

18.00  Elena a Pavel 

SOBOTA 5. 11. 2022 7.00 Za Božiu pomoc a ochranu Panna Márie pre Miška s rodinou 

 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Martina 

NEDEĽA 6. 11. 2022 9.00  rodičia Anna a Vladimír, sestra Jaroslava a manžel Štefan 

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA 

V CEZROČNOM OBDOBÍ 
18.00 Pro populo 


