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Liturgický kalendár:
NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBL.
PANNY MÁRIE
Sv. Jána Didaka Cuauhtlatoatzin
Sv. Damaza I., pápeža
Prebl. Panny Márie Guadalupskej
Sv. Lucie, panny a mučenice

Pondelok

8.12.

Utorok

9.12.

Štvrtok

11.12.

Piatok

12.12.

Sobota

13.12.

Nedeľa

14.12. 3. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ

slávnosť
ľub. spom.
ľub. spom.
ľub. spom.
spomienka

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie
V pondelok je prikázaný sviatok - slávnosť Nepoškvrneného počatia
Panny Márie. Tento deň svätíme ako nedeľu - máme sa zúčastniť svätej
omše a pokiaľ sa dá, nekonať domáce práce. Svätú omšu o 8.30 bude celebrovať otec biskup Marián Chovanec.
Zimné kántrové dni
V stredu, piatok a sobotu sú Zimné kántrové dni. Záväzný je jeden deň.
Obsahom týchto dní je: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
Príprava na birmovku
V novom roku začneme v našej farnosti prípravu na birmovku. Povzbudzujeme k príprave aj dospelých, ktorí nie sú pobirmovaní a nemajú prekážku. Aj keď sviatosť birmovania nie je potrebná ku spáse, ale patrí k
plnosti kresťanského života a účinne k nemu pomáha. Bez nej však nemôžete byť napríklad krstnými a birmovnými rodičmi. Dospelí sa budú pripravovať podľa individuálneho plánu, študenti v skupinách. Prihlášky nájdete za lavicami. Vyplnenú prihlášku odovzdá na farskom úrade osobne
žiadateľ, do konca januára 2015.
Ponuka detí
Deti, ktoré sa v našej farnosti pripravujú na prvé sväté prijímanie, vám
ponúkajú vianočné výrobky, ktoré pre vás pripravili. Uvedené ceny sú orientačné ceny len za materiál použitý na vyrobenie. Ak chcete prispieť de-

ťom 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.

Dobrá novina
V sobotu 13. decembra bude tzv. „vysielacia svätá omša“ o 10.00 v Katedrále, pri ktorej otec biskup Marián vyšle koledníkov našej diecézy, aby
ohlásili radostnú zvesť Narodenia Pána. Z výťažku verejnej zbierky podporí Dobrá novina v roku 2015 projekty pre dôstojný život detí, žien, mladých ľudí, rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky.
Chlapci a dievčatá, ktorí ste rozhodnutí ísť koledovať, pozývame vás na
túto svätú omšu v sobotu o 10.00 hod. Ktorí sa rozhodnete neskôr alebo
v sobotu nemôžete prísť, stretneme sa v nedeľu 21. decembra na sv.
omši o 9.30 a po nej si urobíme prípravu na koledovanie.
Zbierka na charitu
Minulú nedeľu sa konala zbierka na Charitu - v našej farnosti sa vyzbieralo 604,50 Eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

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

Život vo farnosti
Sviatostný život
Do Rodiny božích detí sa sviatosťou krstu začlenila 6. decembra 2014
Romana Ďurišová.

Pozvania
Adventné koncerty
V stredu 10. decembra o 19.00 hod. vás pozývame na Adventný koncert,
na ktorom sa nám predstavia študenti Konzervatória J.L.Bellu.
V nedeľu 14. decembra sa nám o 16.30 hod. v Adventnom organovom
koncerte predstaví mladý umelec - organista František Beer.
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