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Liturgický kalendár:
Piatok

Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi
17.1. Sv. Antona, opáta

Nedeľa

19.1.

Pondelok

13.1.

ľub. spomienka
spomienka

2. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Cezročné obdobie
Dnešným sviatkom Krstu Krista Pána končí vianočné obdobie. Betlehem a stromček môžu ostať ako výzdoba do 2. februára.
V pondelok začína cezročné obdobie liturgického roku „A“.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
V sobotu 18. januára začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Témou tohtoročného týždňa ekumenickej modlitby sú slová sv.
Apoštola Pavla z listu Korinťanom: Je Kristus rozdelený? (1, 1-17).
Budeme tak mať príležitosť spoločne sa modliť za jednotu všetkých
kresťanov, predovšetkým nás samých s Pánom Ježišom a potom aj
medzi sebou navzájom. Spoločná ekumenická bohoslužba bude
budúcu nedeľu 19. januára o 15.00 hod. vo farskom kostole sv.
Antona a Pavla pustovníkov v Starej Sásovej.

Rok Panny Márie v domácnostiach
V rámci Roka Sedembolestnej Panny Márie vás pozývame
k spoločnej modlitbe ruženca v rodinách, spoločenstvách alebo aj
jednotlivo, a to aspoň 1 desiatok. Každý mesiac sa budeme modliť
na iný úmysel. Teraz v januári budeme prosiť o hojné Božie
požehnanie pre nastávajúci mariánsky rok.
V našej farnosti budeme pokračovať v mesačných katechézach,
teraz s mariánskou tematikou. Najbližšia katechéza, na ktorú vás
pozývame, bude budúcu nedeľu 19. januára o 8.50 hod.

Život vo farnosti
Vaša pomoc
V uplynulom týždni prispeli na kostol: rod. Ondreková 50 Eur.
Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Pozývame
Sväté omše v anglickom jazyku
Pozývame vás na sväté omše v anglickom jazyku, ktoré budú bývať
v Katedrále každú sobotu o 16.45, predbežne do konca februára. Ak
sa táto ponuka ujme, budeme pokračovať aj v ďalších mesiacoch.

Príprava na birmovku
Od februára 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. Prihlásiť sa môžete do konca januára.

Pozvánka na koncert
Farnosť BB-Fončorda Vás pozýva na novoročný koncert miešaného
speváckeho zboru COLLEGIUM CANTUS pri Dome Matice
slovenskej v BB, ktorý sa uskutoční v nedeľu 12. januára po večernej
sv. omši o 18.45 h. v Kostole sv. Michala Archanjela na Fončorde.
Zároveň oznamujeme, že koncert v Podlaviciach je zajtra zo
zdravotných dôvodov zrušený.
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