
 

• Vzhľadom na aktuálnu situáciu spoločné sväté spovede pred Vianocami v jednotlivých farnostiach 
nebudú možné. Preto vás prosíme, aby ste pristupovali k svätej spovedi priebežne a nenechávali si 
sv. spoveď na poslednú chvíľu. Pripomínam, že v katedrále je stála spovedná služba od pondelka 

do piatka od 9.00 do 17.00 h. 

• Podľa platných predpisov v katedrálnom chráme kapacita pri slávení bohoslužieb je 30 osôb v režime 
OP. Aj z tohto dôvodu naďalej je sv. omša v nedeľu aj o 11.15 h. Do budúceho týždňa zvážime, 

nakoľko bude potrebné počas sviatkov pridať aj ďalšie sv. omše. Pre všetkých, zvlášť tých, ktorí 
z rozličných dôvodov sa nemôžu zúčastniť bohoslužieb sme okrem celodennej služby v týždni 
k dispozícii aj v sobotu a v nedeľu od 17.00 h. Taktiež platí dišpenz diecézneho biskupa od 

povinnosti zúčastniť sa sv. omše v nedeľu a v prikázaný sviatok.  

• V piatok 17. decembra sa Svätý Otec František dožíva 85. narodenín. Pamätajme v tento deň na 
nášho pápeža vo svojich modlitbách a obetách. 

• V piatok a v sobotu sa bude konať predvianočná rozhlasová duchovná obnova, ktorú bude viesť 

košický gréckokatolícky eparcha vladyka Cyril Vasiľ, ktorý bude celebrovať v rímskom obrade sv. 
omšu v piatok večer o 18.00 h. V sobotu večer o 18.00 h. bude vladyka Cyril sláviť liturgiu 
v byzantskom obrade. Prosím vás, aby sme v tento deň nechali priestor v našom chráme bratom 

a sestrám východného obradu.  Zjednotení pri sledovaní duchovnej obnovy sa môžeme spoločne 
pripravovať na slávenie prichádzajúcich sviatkov.  
  

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

PONDELOK 13. 12. 2021 7.00 Za Božiu pomoc pre Máriu  

SV. LUCIA, PANNA  
A MUČENICA, SPOMIENKA 

8.30  Katarína a Vendelín 

18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre pátra Františka 

UTOROK 14. 12. 2021 7.00  rodičia a starí rodičia 

SV. JÁN OD KRÍŽA, KŇAZ A 

UČITEĽ CIRKVI, SPOMIENKA 

8.30  manžel, brat Ladislav, rodičia a starí rodičia 

18.00  rodičia 

STREDA 15. 12. 2021 7.00  Mária a za zdravie a B. pomoc pre rodinu 

 
8.30 Za zanedbaných, odstrčených a vylúčených kresťanov 

18.00  Juraj, Mária a Matej 

ŠTVRTOK 16. 12. 2021 7.00  rodičia 

 
8.30 Za duše v očistci 

18.00  manžel Štefan, rodičia a sestra 

PIATOK 17. 12. 2021 7.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

 
8.30 

Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Sv. pre Jozefa 
a Danielu s rodinou 

18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Martinku 

SOBOTA 18. 12. 2021 7.00 Za duše v očistci 

 18.00 Na úmysel celebranta 

NEDEĽA 19. 12. 2021 9.00 Pro populo 

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 
11.15 Na úmysel celebranta 

18.00 Na úmysel celebranta 


