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farský týždenník, číslo 1/2017, ročník XI.

Liturgický kalendár:
Pondelok

2.1.

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského,
biskupov a učiteľov Cirkvi

spomienka

Štvrtok

3.1.

Najsvätejšieho mena Ježiš

ľub. spom.

Piatok

6.1.

ZJAVENIE PÁNA

slávnosť

Sobota

7.1.

Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza

ľub. spom.

Nedeľa

8.1.

KRST KRISTA PÁNA

slávnosť

POZOR!!! ZMENA ČASU!!!
Na slávnosť Zjavenia Pána (v piatok 6.1.2017)
bude o 9.00 hod.
vysielaná svätá omša do Slovenského rozhlasu.

Preto svätá omša o 9.30 nebude!
Hlavným celebrantom bude
Mons. Marián Chovanec, diecézny biskup.

Vzývanie Ducha Svätého
Kto sa dnes, 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.

Spovedanie
V Katedrále bude spovedná služba od pondelka 2. januára do
štvrtku 5.januára 2017 v upravenom čase ako cez prázdniny, teda
od 9.00 hod. do 13.00 hod.

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.

Prvá sobota v mesiaci
V týždni je prvá sobota v mesiaci - pozývame vás na fatimský
program na Starých Horách.

Vianočné koncerty
V nedeľu 8. januára 2017 sa uskutočnia 2 vianočné koncerty. V
Podlaviciach o 15.30 hod. Druhý bude u nás v Katedrále o 16.30
hod. Bude to benefičný koncert na podporu opravy strechy Kaplnky
sv. Jána Nepomuckého pri Malej stanici. Po koncerte bude o 18.00
hod. svätá omša, obetovaná za všetkých dobrodincov. Ďalšia svätá
omša za dobrodincov bude v nedeľu 15. januára 2017 o 9.30 hod.

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

Život farnosti
Sviatostný život
Do rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu začlenila 27.12.2017 Leila
Lucia Richards.

Obetovali ste
Na kostol: z krstu Leily Lucie Richards 50 eur.
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