
• Dnes sa v našej diecéze koná jesenná zbierka na seminár. Úprimná vďaka za všetky vaše 
milodary na podporu seminára, v ktorom sa vychovávajú nový kňazi aj pre našu diecézu. 

• Aj naďalej náš okres v Kovid-automate je v čiernej farbe. Z toho vyplývajú nasledujúce 
opatrenia: Kapacita kostola nám umožňuje použiť nasledujúci režim: aj naďalej počas 
týždňa bude platiť režim ZÁKLAD. V nedeľu sv. omša dopoludnia o 9.00 bude v režime 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ (s obmedzením max. 100 osôb), pridaná bude sv. omša o 11.15 
h. v režime OTP a taktiež večerná sv. omša o 18.00 h. bude v režime OTP. Povinnosťou 
každého účastníka je zapísať sa do zoznamu účastníkov bohoslužieb (tak ako doteraz). 
Prípadne svoj kontaktný údaj môžete vložiť do krabičky na to určenej na stolíku pri vstupe 

do kostola. Zároveň vás žiadame o dodržiavanie všetkých hygienických zásad tak ako 
doteraz. Veľká vďaka.  

• Z tohto dôvodu o. biskup Marián Chovanec udelil v našej diecéze pre okresy v čiernej farbe 
dišpenz od povinnosti zúčastniť sa sv. omše v nedeľu a v prikázaný sviatok v prípade 

limitovaného počtu veriacich na bohoslužbách.  

• V stredu je deň pracovného pokoja. Sv. omše v tento deň budú v riadnom čase, teda o 7.00, 
8.30 a večer o 18.00 h. Avšak počas dňa katedrála nebude otvorená, to znamená, že nebude 
adorácia a ani spovedná služba.  

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

PONDELOK 15. 11. 2021 7.00  manžel Jozef, rodičia a celá rodina 

SV. ALBERT VEĽKÝ, BISKUP  
A UČITEĽ CIRKVI, ĽUB. SPOM. 

8.30 Za zdravie a Božiu pomoc pre manželku Emíliu 

18.00  Irena Monišová a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

UTOROK 16. 11. 2021 7.00  Mária, Ján a Pavol 

 
8.30  z rodiny Kanošovej, Šulejovej a Kybovej 

18.00 Na úmysel celebranta 

STREDA 17. 11. 2021 7.00 Za Božie požehnanie pre manžela 

SV. ALŽBETA UHORSKÁ, 
REHOĽNÍČKA, SPOMIENKA 

8.30  Tibor Hudák 

18.00 Na úmysel celebranta 

ŠTVRTOK 18. 11. 2021 7.00 Za štastnú hodinu smrti  

VÝROČIE POSVIACKY BAZILÍK SV. 
PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, 

ĽUB. SPOMIENKA 

8.30  Eugen 

18.00 Za uzdravenie Šimona 

PIATOK 19. 11. 2021 7.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre vnúčatá 

 
8.30  strýkovia Emil a Jozef 

18.00 Na úmysel celebranta 

SOBOTA 20. 11. 2021 7.00 Za uzdravenie manželstva 

 18.00 Na úmysel celebranta 

NEDEĽA 21. 11. 2021 9.00 Pro populo 

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

KRISTA KRÁĽA, SLÁVNOSŤ 

11.15 Na úmysel celebranta 

18.00 Za život (pro life) 


