PROGRAM BOHOSLUŽIEB

v týždni od: 5. októbra 2020 do: 11. októbra 2020
vo farnosti sv. Františka Xaverského, Banská Bystrica – Katedrála
7.00

 svokrovci a starí rodičia

SPOMIENKA
PONDELOK

8.30

 Věra Škubálová

5. 9. 2020

18.00

SV. FAUSTÍNA KOWALSKÁ, PANNA, ĽUB.

SV. BRUNO, KŇAZ, ĽUB. SPOMIENKA
UTOROK

6. 9. 2020

RUŽENCOVÁ PANNA MÁRIA, SPOMIENKA
STREDA

7. 9. 2020

ŠTVRTOK

8. 10. 2020

7.00

 Anna a Július

8.30

 Ľudovít

18.00

9. 10. 2020

Za členov sv. ruženca a ich rodiny

8.30

 Anna a Jozef a ich deti Jozef, Pavol a Milan

18.00

10. 10. 2020

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

11. 10. 2020

 Štefan

7.00

Za obrátenie a dar viery pre manžela, syna a brata

8.30

Za živých a mŕtvych z rodiny Chrapčiakovej
LUMEN

7.00

 manželka, mama a starká Anna

8.30

Za milosrdenstvo Božie a spásu duše pre Antona

18.00
SOBOTA

 rodičia a brat Jozef

7.00

18.00
PIATOK

 rodičia a brat Štefan

 Eugen

7.00

 Anna a Štefan Bešeovci

8.30

Na úmysel celebranta

18.00

 Mikuláš

9.00

Pro populo

10.30

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

18.00

Na úmysel celebranta

 Dnes 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.
 Od 1. októbra je počet účastníkov na verejnom slávení sv. omše obmedzený na 50 osôb. Prosíme
Vás, aby ste toto nariadenie brali do úvahy a zároveň ho rešpektovali. Po naplnení tohto limitu
nemôžu byť ďalšie osoby do katedrály vpustené. Z tohto dôvodu sme aj v katedrále upravili
(posilnili) nedeľné bohoslužby takto: 9.00; 10.30; 17.00 a 18.00. Vzhľadom na toto opatrenie
slovenskí biskupi opäť udelili všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich
chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov,
atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.
Taktiež prosíme tých, ktorí zvyknú navštevovať viaceré bohoslužby počas dňa, aby si vybrali iba
jednu a nechali priestor aj pre iných, aby sa mohli zúčastniť sv. omše. Aj to je kresťanská láska –
brať ohľad na druhých.
 Pripomínam, že našou spoločnou povinnosťou je zachovávať základné hygienické pravidlá
v chráme a to je šachovnicové sedenie, aplikácia dezinfekcie, bezpodmienečné celkové prekrytie
horných dýchacích ciest a dodržiavanie odstupov. Prosím Vás, aby sme tieto pravidlá prísne
dodržiavali. Je to prejav zodpovednosti, vzájomného rešpektu a lásky. Ak tieto zásady niekto
nerešpektuje, je to matéria na spytovanie svedomia vzhľadom na piate Božie prikázanie a na
prikázanie lásky.
 Mariánsky mesiac október je ozdobený modlitbou sv. ruženca. Za spoločnú modlitbu ruženca
môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Povzbudzujeme vás k spoločnej modlitbe
tu v chráme, ale takisto aj vo vašich rodinách a spoločenstvách.
 Na stolíku s časopismi si môžete zakúpiť za 1,80 € kalendár Rodiny Nepoškvrnenej na budúcí rok.

