
• Minulú nedeľu bola zbierka na seminár. V katedrále sa vyzbieralo 276,- €. Tiež bohuznáma osoba 
venovala 1300,- € na tento osobitný účel. Úprimná vďaka za všetky vaše milodary. 

• Aj naďalej náš okres v Kovid-automate je v čiernej farbe. Od pondelka 22. novembra sa však 
podmienky upravujú tak, že účasť na všetkých bohoslužbách (aj v týžni aj v nedeľu) je v režime OP. 
To znamená, že spoločného (hromadného) slávenia sa môžu zúčastniť kompletne zaočkované 

osoby alebo osoby po prekonaní Covid-19 potvrdeného PCR testom nie starším ako 180 dní, tiež 
deti do dvoch rokov a deti od 2 do 12 rokov (s AG testom). Ďalšie obmedzenie je, že za týchto 
podmienok (OP – očkovaní/prekonaní) sa bohoslužieb môže zúčastniť maximálne 50 osôb. 

Povinnosťou každého účastníka bohoslužieb 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.  
Pre ostatných veriacich (ktorí nie sú v kategórii OP, ale aj pre tých, ktorí sa nemôžu z kapacitných 

alebo iných dôvodov zúčastniť spoločného slávenia) je možnosť využiť individuálnu pastoračnú 
starostlivosť. Katedrála je otvorená počas celého dňa a kňaz je k dispozícii na vyslúženie sviatosti 
zmierenia i svätého prijímania na osobné požiadanie. Sme vám tu všetkým plne k dispozícii 

a prosíme vás, aby sa nikto z vás necítil duchovne zanedbaný, či odstrčený alebo vylúčený. Prežime 
aj tento čas v obmedzeniach ako obetu lásky a službu blížnym (s úmyslom za odvrátenie pandémie), 
aby sme z tejto skúšky vyšli posilnení a prehĺbení vo viere.  

• 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.  

• 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. 

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

PONDELOK 22. 11. 2021 7.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Peťku s rodinou 

SV. CECÍLIA, PANNA  
A MUČENICA, SPOMIENKA 

8.30  rodičia Emília a Pavol a Milka 

18.00  Alojz a Žofia 

UTOROK 23. 11. 2021 7.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu Karkalíkovú 

 
8.30  rodičia a súrodenci 

18.00 Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Maroška 

STREDA 24. 11. 2021 7.00  Peter 

SV. ONDREJ DUNG-LAK, KŇAZ A 

SPOL., VIETNAMSKÍ MUČENÍCI, 
SPOMIENKA 

8.30  Katarína a Vendelín 

18.00  Anton 

ŠTVRTOK 25. 11. 2021 7.00  Anton 

SV. KATARÍNA ALEXANDRIJSKÁ, 
PANNA A MUČENICA,  

ĽUB. SPOMIENKA 

8.30  priateľ Jaroslav Svetlík  

18.00  Anton 

PIATOK 26. 11. 2021 7.00  Anton a Pavlína 

 
8.30  Rudolf a Juliana 

18.00  Anton a Pavlína 

SOBOTA 27. 11. 2021 7.00 Za dary Ducha Svätého pre manžela 

 18.00  Alojz a Žofia 

NEDEĽA 28. 11. 2021 9.00 Pro populo 

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 
11.15 Na úmysel celebranta 

18.00 Za život (pro life) 


