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Liturgický kalendár:
Sobota

21.12. Sv. Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi

Nedeľa

22.12. 4. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ

ľub. spomienka

Spovedanie v Katedrále
Od pondelka do piatku budú v Katedrále spovedať viacerí kňazi podľa
rozpisu, ktorý je na nástenke. V sobotu budeme spovedať v Radvani a
na Fončorde. Už dopredu pripomíname, že v pondelok 23. decembra sa
v Katedrále už spovedať nebude, nakoľko sa bude robiť výzdoba kostola.

Dobrá novina
Aj tento rok budú chodiť koledníci Dobrej noviny. Koledovanie je spojené s
finančnou zbierkou na školské a zdravotnícke projekty v Afrike.
Dnes však pozývame vás, chlapci a dievčatá, ktorí by ste sa chceli zapojiť
do koledovania, potešiť
rodičov a kamarátov peknou koledou
pomôcť zbierať peniažky pre chudobné deti v Afrike, aby ste sa
prihlásili v sakristii,
najneskôr do 15. decembra. Koledovať sa
bude 25. decembra v popoludňajších hodinách. Zážitok, ktorý
z toho budete mať, stojí za to!

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré bude
vo štvrtok, po večernej svätej omši.

Život vo farnosti
Sviatosný život

Sviatosťou krstu sa 8. decembra 2013 do rodiny Božích detí začlenila
Kristína Kubušová.

Vaša pomoc
V uplynulom týždni prispeli na kostol: bohuznáma 10 Eur, bohuznáma
100 Eur, bohuznáma rodina 50 Eur.
Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Aj tým, ktorí opäť prispeli potrvinami na polievky pre núdznych!

Pozývame
Adventný koncert
V stredu 18. decembra o 19.00 hod. vás pozývame na tradičný Adventný koncert, na ktorom sa predstavia spevácke zbory, Komorný archester a sólisti - študenti a pedagógovia Konzervatória Jána Levoslava Bellu
v Banskej Bystrici.

Ponuka detí
Deti, ktoré sa v našej farnosti pripravujú na prvé sväté prijímanie, chcú
vám ponúknuť vianočné pozdravy a rôzne výrobky, ktoré pre vás pripravili.
Ceny, ktoré sú pred nimi uvedené, sú orientačné ceny len za materiál použitý
na vyrobenie. Ak chcete prispieť deťom na ich slávnosť, vhoďte im do
pokladničky sumu vyššiu ako je uvedená cena. Výťažok bude použitý
na výdavky, spojené so slávnosťou prvého svätého prijímania. Tieto
predmety nájdete v zadnej kaplnke na stolíku. K pozdravom si môžete
zobrať aj priložené obálky.

Príprava na birmovku
V novom roku začneme v našej farnosti prípravu na birmovku. Pripomíname, že príprava sa týka našich farníkov. Povzbudzujeme k príprave aj
dospelých, ktorí nie sú pobirmovaní a nemajú prekážku. Aj keď sviatosť
birmovania nie je potrebná ku spáse, ale bez nej nemôžete byť krstnými
a birmovnými rodičmi. Okrem toho je účinnou pomocou v našom kresťanskom živote. Dospelí sa budú pripravovať podľa individuálneho plánu,
študenti v skupinách. Prihlášky nájdete za lavicami. Treba ich priniesť vyplnené do konca decembra.
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