
 Od pondelka 16. novembra sú upravené obmedzenia tak, že kostol môže byť zaplnený do 50 % 
kapacity miest na sedenie (pri zachovaní šachovnicovitého sedenia). Nedeľné bohoslužby 
v katedrále sú takto: 9.00; 10.30 a 18.00. Naďalej platí všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na 

nedeľných bohoslužbách. Prosíme 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 uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.  

 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.  

 V uplynulom týždni sme modernizovali ozvučenie v katedrále. V dnešnej zbierke môžete prisieť na 
tento účel. Úprimná vďaka za každý váš milodar.  

 Budúca nedeľa je prvá adventná. Pri všetkých sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence, 
ktoré si prinesiete a potom ich budute používať v domácnostiach na duchovné prežívanie prípravy 

na Vianoce. Na budúcu nedeľu sa bude konať tradičná celoslovenská jesenná zbierka na charitu.  
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PONDELOK  

23. 11. 2020 

7.00  Katarína a Vendelín 

8.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Gabiku a jej rodinu 

18.00 Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Sv. pre Maroška s mamou 

SV. ONDREJ DUNG-LAK, KŇAZ 

A SPOLOČNÍCI, VIETNAMSKÍ MUČENÍCI, SP 

UTOROK   

24. 11. 2020   

7.00  rodičia Emília a Pavol 

8.30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Vieru Zvarovú 

18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre starkého 

SV. KATARÍNA ALEXANDRIJSKÁ, PANNA 

A MUČENICKA, ĽUB. SPOMIENKA 

STREDA   

25. 11. 2020 

7.00  Peter Bulla 

8.30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Katku s rodinou 

18.00 Na úmysel celebranta 

ŠTVRTOK 

26. 11. 2020 

7.00 Za obrátenie a dar viery pre Milana Zvaru s rodinou 

8.30 Na úmysel 

18.00 Na úmysel celebranta 

PIATOK 

27. 11. 2020   

7.00  Anton, Jozef, Gabriela a Jozef 

8.30  Rudolf a Juliana 

18.00 Na úmysel celebranta 

SOBOTA 

28. 11. 2020 

7.00  Na úmysel celebranta 

8.30  Mária Bullová 

18.00 Na úmysel celebranta 

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 
29. 11. 2020 

9.00 Pro populo 

10.30 Na úmysel celebranta 

18.00 Na úmysel celebranta 


