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Liturgický kalendár:
Streda

30.11. Sv. Ondreja, Apoštola

Sobota

3.15.

Sv. Františka Xaverského, kňaza

Nedeľa

4.12.

2. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ

sviatok
slávnosť

Prvý piatok a sobota
V týždni je prvý piatok. Prvopiatková pobožnosť bude ráno v závere
svätých omší a večer na ukončenie adorácie.
V sobotu vás pozývame na fatimský program na Starých Horách.

Slávnosť titulu Katedrály
V sobotu 3. decembra 2016 budeme mať v Katedrále slávnosť
patróna kostola a diecézy - sv. Františka Xaverského. Slávnostná
svätá omša bude v sobotu o 8.30 hod. Hlavným celebrantom bude
diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Ďakovná svätá omša
V nedeľu 4. decembra 2016 o 18.00 hod. bude svätá omša za
všetkých zomrelých, ktorých darovanie orgánov umožnilo iným žiť.
Približne v tom čase budú na tento úmysel sväté omše aj v Bratislave
a Košiciach.

Modlitba za kňazské povolania
Pri každej svätej omši pred požehnaním sa budeme od dnes až
do konca budúceho roka spoločne modlievať modlitbu za kňazov,
ktorú dal otec biskup jednotnú pre celú diecézu. Táto modlitba by
mala vyprosovať nielen nové povolania, ale hlavne to, aby sme my,
kňazi, boli naozaj robotníkmi podľa priania Pána Ježiša.

Zbierka na charitu
Dnes je celoslovenská zbierka na Charitu. V mene núdznych a

tých, ktorí im pomáhajú, vám úprimne ďakujeme už dopredu za
vaše dary a pomoc.

Prosba z Charity BB
Charita Banská Bystrica prosí o pomoc s teplým oblečením a
dekami, obuvou pre ľudí bez domova priniesť to môžu na charitu
Tajovského 1. Banská Bystrica. Za vašu pomoc vopred ďakujeme.

Predajné miesta
Na zadnom oltári pri spovednici sú predmety, ktorých kúpou
môžete podporiť opravu Kaplnky sv. Jána Nepomuckého.
V novembri ste podarovali na tento cieľ 450 eur v hotovosti a 360
eur na účet - všetkým darcom Pán Boh zaplať!
Na ľavej strane v zadnej kaplnke sú zas tradične výrobky detí,
ktoré sa pripravujú na Prvé sväté prijímanie. Kto chce podporiť ich,
môže si zakúpiť predmety, ktoré tam budú vyložené.
Za lavicami nájdete 2 tituly kníh venovaných eucharistickým
kongresom - ich cena je 1 euro a peniaze sú na podporu Kňazského
seminára.

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

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
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