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Liturgický kalendár:

Pondelok 26.12. Sv. Štefana, prvého mučeníka sviatok

Utorok 27.12. Sv. Jána, apoštola a evanjelistu sviatok

Streda 28.12. Svätých Neviniatok, mučeníkov sviatok

Štvrtok 29.12. Sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka ľub. spom.

Piatok 30.12.
SVÄTEJ RODINY 
JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

sviatok

Sobota 31.12. Sv. Silvestra, pápeža ľub. spom.

Nedeľa 1.1. PANNY MÁRIE BOHORODIČKY slávnosť

Ďakovná pobožnosť na konci roka
V sobotu  je koniec kalendárneho roka. Ďakovná svätá omša 
s pobožnosťou bude o 15.30 hod. Kto sa zúčastní na tejto pobožnosti 
a speve Te Deum, môže získať úplné odpustky za obvyklých 
podmienok (byť v milosti posväcujúcej, prijať sv. prijímanie, vzbudiť 
si odpor k hriechu a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca).

Vzývanie Ducha Svätého
Kto sa 1. januára pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo 
recitovaní hymnu Veni Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý 
tvorivý, môže získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. 
Zároveň vás pozývame na slávnostnú svätú omšu o 9.30 hod., ktorú 
bude celebrovať diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Spovedanie
V Katedrále bude spovedná služba od utorka 27. decembra do 
piatku 30. decembra 2016 v upravenom čase ako cez prázdniny, 
teda od 9.00 hod. do 13.00 hod.
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Zber poštových známok
Slovenské misijné hnutie poriada Zber použitých poštových známok. 
Zberná krabica je za lavicami, do nej môžete až do 2. februára 2017 
vhadzovať použité známky, ktoré sa použijú na podporu misijných 
projektov.

Dobrá novina
Aj tento rok sa deti našej farnosti zapoja do koledovania – Dobrá novina. 
Na slávnosť Narodenia Pána (25.12.2016) popoludní chcú navštíviť Vaše 
príbytky s koledami a vinšami. Zároveň tak môžete prispieť na podporu 
projektov Deti deťom. Ak máte záujem privítať koledníkov vo svojom 
príbytku, prihláste sa v sakristii.

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

Život farnosti
Obetovali ste
Na kvety: bohuznáma 15 eur, rod. Jedináková 50 eur, bohuznáma 10 
eur.

Na Kaplnku sv. Jána Nepomuckého v mesiaci december: 
stále prichádzajú vaše dary, verím, že sa nám podarí vyzbierať suma 
potrebná na opravu strechy. Konkrétne informácie pripravím o týždeň. 
Zatiaľ aspoň informácia, že za december ste darovali 3.066 eur.

Všetkým darcom vyslovujeme úprimené Pán Boh zaplať! — nech 
vám to dobrý Boh štedro odmení v tom, čo od Neho najviac 
potrebujete!


