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Liturgický kalendár:

Streda 6.1. ZJAVENIE PÁNA slávnosť

Štvrtok 7.1. Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza ľub. spom.

Nedeľa 10.1. KRST KRISTA PÁNA sviatok

Spovedanie v Katedrále
V pondelok 4.1. a utorok 5.1.2016 bude v Katedrále spovedná služba 
len od 9.00 do 13.00 hod. 
Od 7. januára sa bude spovedná služba v pravidelnom čase od 8.30 
do 16.30 hod.

Slávnosť Zjavenia Pána
V stredu je slávnosť Zjavenia Pána. Sväté omše budú ako v nedeľu, 
o 8.00, 9.30 a 18.00 hod.
Pri svätých omšiach sa podľa zvyku bude žehnať voda, ktorú si 
potom môžete zobrať do svojich domácností.
Svätú omšu o 9.30 bude celberovať o. biskup Marián Chovanec. 

Po večernej svätej omši vás pozývame na Trojkráľový koncert, na 
ktorom sa predstaví Spevácky katedrálny zbor Xaverius. Na organe 
bude hrať Stanislav Šurin.

Požehnanie bytov
V období Zjavenia Pána sa zvyknú požehnávať naše domácnosti. 
Kto by chcel toto požehnanie, môže sa dohodnúť osobne alebo 
telefonicky.

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré 
bude vo štvrtok po večernej svätej omši. 
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Život vo farnosti
Sviatostný život
Sviatosťou krstu sa do rodiny Božích detí začlenili 20.12.2015 Dávid 
Pajgert, 26.12.2015 Marína Halušková a 27.12.2015 Luna Maya 
Gordon.

Obetovali ste
Na kostol: bohuznáma 10 eur; rodina z krstu 20 eur, bohuznáma 5 
eur, bohuznáma 5 eur, bohuznáma 5 eur, bohuznámy 10 eur, z krstu 
Luny Maya Gordon 30 eur;
na kvety: bohuznáma 10 eur, ruža Margity Jablonskej 50 eur.
Úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše štedré dary! 

Pozývame
Pozvánka na koncert
Farnosť Fončorda pozýva na trojkráľový koncert 6. januára o 19.00 
hod. V kostole sv. Michala sa predstavií banícky spevokol HALIAR 
zo Starých Hôr.


