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Liturgický kalendár:
Pondelok 7.12. Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka

Utorok 8.12.
NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBL. 
PANNY MÁRIE

slávnosť

Streda 9.12. Sv. Jána Didaka Cuauhtlatoatzin ľub. spom.

Piatok 11.12. Sv. Damaza I., pápeža ľub. spom.

Sobota 12.12. Prebl. Panny Márie Guadalupskej ľub. spom.

Nedeľa 13.12. 3. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

V utorok je prikázaný sviatok - slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie. Tento deň svätíme ako nedeľu. 
Zimné kántrové dni

V stredu, piatok a sobotu sú Zimné kántrové dni. U nás to bude v piatok. 
Obsahom týchto dní je: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná 
obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
ROK MILOSRDENSTVA

V utorok 8. decembra začína mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Brány 
milosrdenstva sa otvoria budúcu nedeľu. Pozývame vás na túto slávnosť, 
ktorá bude v Katedrále v nedeľu 13. decembra 2015 o 9.30 hod. 
Liturgia začne na Námestí SNP pri mariánskom stĺpe, potom prejdeme 
slávnostne otvorenou Bránou milosrdenstva do Katedrály, kde bude 
slávnostnú svätú omšu celebrovať diecézny biskup Marián Chovanec 
spolu s kňazmi mesta. Na slávnosť si môžete priniesť kahančeky - v závere 
svätej omše si môžete odniesť domov Oheň milosrdenstva prinesený 
z Krakova, zo Sanktuária Božieho milosrdenstva, ktorý zapálil sv. Ján 
Pavol II.
Zbierka na charitu

Minulú nedeľu sa konala zbierka na Charitu - v našej farnosti sa vyzbieralo 
704,00 Eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
Zvonček budúcej nedele na tlačiareň

Tlačiareň, na ktorej tlačíme všetky farské dokumenty, aj infolisty, plagáty 
a pod., po 9 rokoch vypovedáva (ako môžete sami vidieť podľa čmúh). 
Oprava - výmena opotrebovaných častí by vyšla na cca 450-480 eur. 
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Opravári poradili radšej priložiť 100-150 eur a zakúpiť novú tlačiareň. 
Na zakúpenie novej tlačiarne bude teda venovaný “zvonček” nasledujúcej 
nedele. Preto, kto by chcel prispieť na tlačiareň, môže to dať do zvončeka 
budúcej nedele. Už dopredu všetkým Pán Boh zaplať.
Zapisovanie úmyslov

V sakristii je už k dispozícii kalendár na zapisovanie úmyslov svätých 
omší. Kostolníci vám radi pomôžu.
Upratovanie kostola

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

Život vo farnosti
Obetovali ste

Na kostol: rod. Homolová 20 eur, bohuznáma 5 eur; 
na kvety: Ruža Márie Horňákovej 50 eur.
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše dary. 
Aktivita našich detí

Ďakujem deťom, ich rodičom a animátorom, ktorí v piatok 
4. decembra popoludní rozdávali na Námestí teplý čaj ako vyjadrenie 
snahy konať dobré skutky. Deti - a to všetky, ktoré prichádzajú do 
Katedrály - môžu v konaní dobrých skutkov pokračovať a tak pripraviť 
jasličky pre Ježiška. Za každý dobrý skutok budú môcť do pripravených 
jasličiek vložiť vatový tampón. Jasličky budú v strednej kaplnke, kde býva 
betlehem.

Pozývame
Dobrá novina

V sobotu 12. 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 projekty pre vodné zdroje v subsaharskej Afrike.
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 20. decembra na sv. omši o 9.30 a po nej si urobíme prípravu 
na koledovanie.


