PROGRAM

BOHOSLUŽIEB

33. Nedeľa v Období Cez Rok - 2021
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PONDELOK 15. 11. 2021
SV. ALBERTA VEĽKÉHO BS (ĽS)
UTOROK 16. 11. 2021
SV. MARTITY ŠKÓTSKEJ (ĽS)
STREDA 17. 11. 2021
SV. ALŽBETY UHORSKEJ (SP)
ŠTVRTOK 18. 11. 2021
VÝROČIE POSVIACKY BAZILÍK SV.
PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV (ĽS)
PIATOK
19. 11. 2021
SOBOTA 20. 11. 2021
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)

34. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
21. 11. 2021
KRISTA KRÁĽA (SL)

7:30 (P) ZÁKL

Za zdravie a ochranu P. Márie pre rodinu (5)

17:00 (P) ZÁKL † rodičia, syn, dcéra (49)
17:00 (P) ZÁKL † Slavko a syn Slavomír (22)
17:00 (B) OTP

† Emil a Mária (58)

17:00 (P) ZÁKL Na úmysel
17:00 (P) ZÁKL † Milan Chaban (30. deň)
7:30 (P) ZÁKL † Matteo
9:00 (B) PO † Bernard a Júlia (22)
10:30 (P) PO Za farnosť

Vysvetlivky: (P) = Priechod; (B) = Baláže; ZÁKL.= režim ZÁKLAD; PO = plne očkovaní
Upr. Priechod: Peťková Jana, Murgašová Marcela, Murgašová Andrea
Baláže: Zátrochová Ivana, Kenická Edita
 Dnes je jesenná zbierka pre potreby kňazského seminára. Zároveň je 5. svetový deň
chudobných. Tento deň ustanovil pápež František apoštolským listom Misericordia et
misera v roku 2016. Celé kresťanské spoločenstvo pozval podať pomocnú ruku
chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná. Budeme na nich
pamätať v spoločných modlitbách a rovnako pri eucharistickej adorácii.
 Dnes od 15:00 do 16:00 a taktiež v utorok a štvrtok od 20:00 do 21:00 bude
adorácia. Po skončení adorácie je možnosť pristúpiť k svätému prijímaniu, zvlášť
ak ste sa z dôvodu nesplnenia podmienky očkovania, alebo prekročenia limitu
maximálneho počtu veriacich nemohli zúčastniť na riadnej sv. omši.
 Dnes po svätej omši v Priechode bude stretnutie birmovancov prezenčne, v utorok
o 18:50 hod. cez internet. Stretnutia prvoprijímajúcich detí začnú od decembra.
 V stredu a sobotu po sv. omši sú aj noví ochotní speváci pozvaní na skúšku zboru.
 Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu Vykupiteľ ľudského pokolenia
na slávnosť Krista Kráľa, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 Budúcu sobotu 20.11. sa uskutoční pod vedením prof. Antona Tyrola v čase od 8.30
hod. – 11.30 hod ON-LINE formou KURZ LEKTOROV. Program a registrácia je
na stránkach KBD https://kbd.sk/kurz-lektorov-a-zalmistov-online/
 Aj tento rok od 13. do 21. novembra večer vo vysielaní Televízie LUX, alebo Rádia
LUMEN pozývame k sledovaniu Trnavskej novény. Tohoročnou ústrednou témou
je: Sv. Jozef - orodovník, opora a sprievodca v ťažkých chvíľach (Patris corde).
Keďže hosťami novény sú viacerí biskupi, budúci týždeň bude upravený čas slávenia sv. omší.

 Okres Banská Bystrica je aj budúci týždeň v čiernej farbe Covid automatu. V režime

ZÁKLAD (t.j. bez zisťovania stavu očkovania alebo testovania) je v nasledujúcom týždni
pre naše chrámy limit: 18 veriacich v Priechode (2 na Balážoch). V režime OTP na
Balážoch je limit 6 a v režime „PLNE ZAOČKOVANÍ“ - je limit 100. Deti do 12 rokov
sa nezapočítavajú. Označenie platného režimu je naznačené v tabuľke s rozpisom sv. omší
a pred dverami. Pri vstupe do chrámu prosím ťuknite na počítadlo umiestnené na vnútorných
dverách, čím sa Vám zobrazí aktuálny počet v chráme. Prosím o porozumenie, že aj naďalej
je potrebné zhotovovať zoznam účastníkov na všetkých bohoslužbách. Veľmi pekne prosím
o prijatie týchto opatrení a ochranu Vášho zdravia. Ďakujem za porozumenie a spoluprácu.

