PROGRAM BOHOSLUŽIEB

v týždni od: 22. júna 2020 do: 28. júna 2020
vo farnosti sv. Františka Xaverského, Banská Bystrica – Katedrála
PONDELOK

22. 6. 2020

7.00

Poďakovanie za 86 r. života

8.30

 Júlia a Jozef a ich rodičia

18.00

UTOROK

23. 6. 2020

7.00

 manžel Andrej, jeho rodičia a sestra Valika

8.30

Za zdravie, Božiu pomoc a obrátenie pre Pavla a Bianku

18.00
NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA,
SLÁVNOSŤ
STREDA

24. 6. 2020

ŠTVRTOK

25. 6. 2020

PIATOK

SOBOTA

27. 6. 2020

 otec Ján a brat Jozef

7.00

 Valika, Rozália a Alexander

8.30

Za zdravie a B. pomoc pre manželov Miroslava a Zlaticu s rodinou

18.00

 Jozefína a Ján

7.00

 rodina Barancová

8.30

 Jozef, František a Dominik

18.00

26. 6. 2020

Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Andreu

Na úmysel celebranta

7.00

 sestra Vierka

8.30

Za zdr. a B. pomoc pre manželov Ladislava a Annu, deti a vnúčatá

18.00

Na úmysel celebranta

7.00

Na úmysel celebranta

8.30

 rodičia, krstní rodičia, starí rodičia a príbuzní

18.00
TRINÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

9.00

28. 6. 2020

18.00

Na úmysel celebranta
Pro populo
Na úmysel celebranta

 V stredu 17. júna bol biskupmi zrušený dišpenz od povinnej účasti na nedeľných
a sviatočných bohoslužbách. Vstup do kostola je naďalej možný len s prekrytými hornými
dýchacími cestami (rúško, šál, šatka) a pri vstupe do kostola treba aplikovať dezinfekciu. Pri
bohoslužbách sa naďalej ruky nepodávajú. Taktiež sv. prijímanie sa aj naďalej prednostne
podáva do rúk. Pre tých, ktorí nie sú schopní prijať sv. prijímanie do rúk, môžu prijať do úst
za podmienky, že pristúpia k sv. prijímaniu na záver a kňaz po kontakte s ústami veriaceho je
povinný si za každým dezinfikovať ruky.
 Na budúcu nedeľu sa koná „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca“. Je to spôsob, akým
môžeme preukázať solidaritu, ktorá je srdcom kresťanstva. Solidarita bez hraníc bola vždy
ozdobou Petrovej služby v Cirkvi a aj my môžeme participovať na tomto charitatívnom diele
pápeža Františka. Úprimná vďaka za každý milodar.
 V piatok pri večernej sv. omši bude stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie.
 Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 9.00 h. budeme ďakovať Pánu Bohu na konci školského roka.
Na sv. omšu pozývam zvlášť deti a mládež.

