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Liturgický kalendár:

Pondelok 26.12. Sv. Štefana, prvého mučeníka Sviatok

Utorok 27.12. Sv. Jána, apoštola a evanjelistu Sviatok

Streda 28.12. Svätých Neviniatok, mučeníkov Sviatok

Štvrtok 29.12. Sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka Ľub. spom.

Piatok 30.12. Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa Sviatok

Sobota 31.12. Sv. Silvestra I., pápeža Ľub. spom.

Nedeľa 1.1. PANNY MÁRIE BOHORODIČKY Slávnosť

Chlapček  sa nám narodil... (Iz 9, 5) 
... nebojme sa HO!

Požehnané Vianočné sviatky

s otvoreným srdcom pre Boha

Vám praje

Ján Krajčík, dekan

Spovedná služba
V pondelok spovedná služba nebude. V utorok až piatok bude len 
v čase od 10:00 do 14:00 hod.

Obnovenie manželských sľubov
Na sviatok Svätej Rodiny si manželia môžu obnoviť svoje manželské sľu-
by. Odporúčame manželom, aby počas tejto sv. omše boli v kostole pri 
sebe. Obrad obnovenia manželských sľubov bude pri každej svätej omši 
po evanjeliu.

Ďakovná pobožnosť na konci roka
V sobotu je koniec kalendárneho roka.
Ráno bude len jedna sv. omša a to o 8.00 hod. 



Ďakovná svätá omša s pobožnosťou bude o 16.00 hod. Kto sa zú-
častní na tejto pobožnosti a speve Te Deum, môže získať úplné od-
pusty za obvyklých podmienok (byť v milosti posväcujúcej, prijať 
sv. prijímanie, vzbudiť si odpor k hriechu a pomodliť sa na úmysel Svätého 
Otca).

Vzývanie Ducha Svätého
Kto sa 1. januára pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitova-
ní hymnu Veni Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý tvorivý, môže získať 
úplné odpustky za obvyklých podmienok.

Život vo farnosti
Koncert Katedrálneho zboru
Z príležitosti 70. výročia vzniku katedrálenho zboru Xaverius usporiada 
náš zbor Vianočný koncert, v piatok, 6. januára o 19:00 hod.

Bene  čný koncert
V sobotu, 7. januára o 15:00 hod. bude v Katedrále bene! čný koncert pre 
Dom Božieho milosrdenstva, na ktorom sa predstavia súrodenci Jendru-
chovci.

Birmovka
Od januára plánujeme v našej farnosti s prípravou a vyslúžením sviatosti 
birmovania. Prihlásiť sa môže každý, kto je teraz v 9. ročníku a starší. 
Osobitne pozývame vás, starších, ktorí už možno žijete aj v manželstve, 
ale zatiaľ ste túto sviatosť neprijali. Táto sviatosť sa totiž vyžaduje k tomu, 
aby ste mohli byť krstnými, či birmovnými rodičmi. Prihlásiť sa treba 
osobne na farskom úrade. Keďže začneme až po 8. januári, môžete sa 
prihlasovať do 8. januára.

Vaša   nančná a materiálna pomoc kostolu
V uplynulom týždni prispeli na vianočnú výzdobu: ruža Márie Lukačo-
vičovej 30 Eur, bohuznáma 20 Eur.

Ďakujem Mládežníckemu katedrálnemu zboru za vystúpenie na Ná-
mestí SNP minulú nedeľu s programom SVETLO NEHY
a všetkým cirkevným organizáciám, ktoré počas Vianočných trhov re-
prezentovali duchovné hodnoty Vianoc.
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