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Oznamy na 2. nedeľu v období „CEZ ROK“

Liturgický kalendár:
Streda
Sobota
Nedeľa

17.1.
20.1.
21.1.

sv. Antona, opáta
Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka, Sv. Šebastiána, mučeníka
3. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

spomienka
ľub. spomienka

POZOR!!! ZMENA ČASU!!!
V nedeľu 21.1.2018 bude o 9.00 hod.
vysielaná svätá omša do Slovenského rozhlasu.

Preto svätá omša o 9.30 nebude!
Hlavným celebrantom bude ThLic. Ján Viglaš, rektor Kňazského seminára.

Celodiecézne rekolekcie kňazov
Vo štvrtok 18. januára 2018 sa v Kňazskom seminári v Badíne uskutočnia celodiecézne rekolekcie
kňazov. Svätá omša o 8.30 hod. v tento deň nebude a spovedná služba bude až popoludní.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Od 18. do 25. januára prežívame tradičný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Tohoročné texty pre ekumenické bohoslužby a stretnutia pripravili kresťania z Karibiku. Cez ne sa
môžeme stretnúť s radosťami a bolesťami kresťanov mimo našej vlasti. Tohoročnou témou sú slová
z Knihy Exodus: „Tvoja pravica, Pane, čo vynikáš mocou, tvoja pravica, Pane, nepriateľa zasiahla“ (Ex
15, 6). Prosme – podľa našich možnosti – o dar jednoty medzi všetkými kresťanmi sveta.

Požehnanie detí
Koncom novembra sme začali dávať požehnanie (krížik) deťom nie počas svätého prijímania, ale po
záverečnom požehnaní. Bolo to na žiadosť viacerých rodičov a je to naozaj dobrá prax, pretože vtedy je
kňaz iba pre deti a nemusí si počas rozdávania svätého prijímania dávať pozor aby nezneuctil Sviatosť
Oltárnu. Budeme to v Katedrále praktizovať vždy pri nedeľných svätých omšiach, že po záverečnom
požehnaní kňaz zíde pod schodíky. Rodičov prosím aby ste deti priviedli, najmä zo začiatku, lebo
niektoré majú ešte strach ísť samé pomedzi lavice dopredu.

Zber poštových známok
Slovenské misijné hnutie organizuje 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 - záver
Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste prispeli počas koledovania Dobrej noviny finančým
príspevkom - na pomoc etiópskej detskej nemocnici naši koledníci vyzbierali 925 eur. Osobitne však
ďakujeme tým, ktorí ste deti prijali vo svojich domácnostiach.

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

