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Spovedanie v Katedrále
Od pondelka 15.12. do piatku 19.12. budú v Katedrále spovedať via-
cerí kňazi podľa rozpisu, ktorý je na nástenke. V sobotu budeme 
spovedať v Radvani a na Fončorde. V Katedrále budeme potom ešte 
spovedať v pondelok 22.12. a v utorok 23.12.2014. Prosíme, aby ste 
využili tento čas.

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 po-
máha. Bez nej však nemôžete byť napríklad krstnými a birmovnými 
rodičmi. Dospelí sa budú pripravovať podľa individuálneho plá-
nu, študenti v skupinách. Prihlášky nájdete za lavicami. Vyplnenú 
prihlášku odovzdá na farskom úrade osobne žiadateľ, do konca ja-
nuára 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 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.

Dobrá novina
Chlapci a dievčatá, ktorí sa chcete zapojiť do koledovania Dobrej 

Liturgický kalendár:
Nedeľa 21.12. 4. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ



Vydáva RKC, Farnosť Basnká Bystrica - Katedrála, ako svoj týždenník pre vlastnú potrebu.                                  
Povolenie Biskupského úradu v Banskej Bystrici zo dňa 29.10.2010, č. 2545/1/2010.  Príspevok dobrovoľný.

noviny, pozývame vás v nedeľu 21. decembra na sv. omšu o 9.30, 
po ktorej si urobíme prípravu na koledovanie.
Z výťažku verejnej zbierky podporí Dobrá novina v roku 2015 pro-
jekty pre dôstojný život detí, žien, mladých ľudí, rodín a komunít 
v krajinách subsaharskej Afriky.

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na veľké predvianočné 
upratovanie kostola, ktoré bude vo štvrtok po večernej svätej omši. 
Po upratovaní pozývame na agapé.

Život vo farnosti
Sviatostný život

Do Rodiny božích detí sa sviatosťou krstu začlenila 6. decembra 
2014 Romana Ďurišová.

Obetovali ste

Vo svojej štedrosti ste obetovali na vianočnú výzdobu: bohuznámy 
64 eur; na kvety: z Rádia LUMEN 10 eur, bohuznáma 20 eur, 
bohuznáma 10 eur; na kostol: z krstu Romany Ďurišovej 50 eur, 
bohuznáma 10 eur, bohuznáma 20 eur, p. Skladaná 20 eur, z krstu 
Michaely Kubátovej 30 eur.

Pozvania
Adventné koncerty
V nedeľu 14. decembra sa nám o 16.30 hod. v Adventnom 
organovom koncerte predstaví mladý umelec - organista František 

Beer.

Aliancia za rodinu
Za lavicami nájdete vianočné pohľadnice od Aliancie za rodinu, za 
dobrovoľný príspevok, ktorý bude použitý na aktivity pre ochranu 
rodín a pomoc rodinám.


