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Liturgický kalendár:
Výročie posviacky Lateránskej baziliky

Streda

9.11.

Štvrtok

10.11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

spomienka

Piatok

11.11. Sv. Martina z Tours, biskupa

spomienka

Sobota

12.11. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

spomienka

Nedeľa

13.11. 33. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

sviatok

Rekolekcie kňazov dekanátu
Vo štvrtok 10. novembra 2016 sa budú konať rekolekcie kňazov
dekanátu BB-Katedrála.
Preto svätá omša o 8.30 hod. nebude a spovedná služba začne až o
13.00 hod.

Zbierka na seminár
Budúcu nedeľu bude diecézna zbierka na Kňazský seminár v Badíne.
Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Duchovná obnova pre rozvedených
Misionári saletíni pozývajú v dňoch 2.-4. decembra 2016 na
duchovnú obnovu „rozVEDENÍ k BOHU I.“ (pre rozvedených,
ktorí nežijú v ďalšom zväzku) do Rodinkova v Belušských Slatinách.
Je možné prísť aj s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori.
Prihlasovací formulár je na stránke www.rodinkovo.webnode.sk

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

Život farnosti Kaplnka sv. Jána
Prebežná informácia
Sme si vedomí zodpovednosti za nie malé vyzbierané finančné
dary na opravu Kaplnky sv. Jána Nepomuckého k aktuálnemu
dátumu 6.11.2016 vo výške 20 990 eur. Táto zodpovednosť nás vedie
k poskytnutiu detailných informácií o jednotlivých krokoch, ktoré
sa v súvise s obnovou Kaplnky v uplynulých rokoch podnikli.
Zároveň si uvedomujeme, že možnosť verejne vyzbierať financie na
jej obnovu sa o necelé 2 mesiace končí.
Preto budúci týždeň poskytneme informácie a zároveň prosbu, ak
sa Vám dá, pomôcť nám ešte vyzbierať zvyšných cca 5 000 eur.
Sme vďační Bohu za doterajších darcov a veríme, že aj pre zvyšnú
potrebnú čiastku sa ešte nájdu otvorené srdcia ľudí.
Sme vďační Pánu Bohu aj za ochotnú pomoc tých, ktorí cez
Ministerstvo kultúry získali granty vo výške 9 500 eur na nevyhnutnú
dokumentáciu a reštaurátorský výskum, čo veľmi odbremenilo
financie Verejnej zbierky.
Preto Vás prosíme, aby ste sa akoukoľvek formou, či financiami alebo
informovaním zapojili do našej snahy o obnovu strechy Kaplnky.
Za akúkoľvek pomoc už vopred veľká vďaka!
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