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Liturgický kalendár:
Pondelok

12.11.

Štvrtok

15.11.

Piatok

16.11.

Sobota

17.11.

Nedeľa

18.11.

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sv. Margity Škótskej
Sv. Gertrúdy, panny
Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
33. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

spomienka
ľub. spom.
ľub. spom.
spomienka

POZOR!!! ZMENA ČASU!!!
V nedeľu 18. novembra 2018 bude o 9.00 hod.
vysielaná svätá omša do Slovenského rozhlasu.

Preto svätá omša o 9.30 nebude!
Zbierka na seminár
Budúcu nedeľu pri svätých omšiach bude diecézna zbierka na Kňazský
seminár v Badíne. Zároveň však prosíme aj o modlitby za tých, ktorí tam
študujú, aby z nich vyrástli dobrí kňazi.

Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude v stredu, po večernej
sv. omši.

Nový dekan - vysvetlenie
Rád by som vysvetlil úlohu dekana, pretože v uplynulých dňoch vznikalo
veľa nesprávnych interpretácií, mnohí brali ako podraz voči mne to, že už

nie som dekanom, že teraz musím z Katedrály odísť a podobne.
Zo štatútov o službe dekana vyplýva, že funkcia dekana nie je viazaná
miestom. Teda dekan dekanátu nemusí sídliť vo farnosti, ktorej názov
nesie. V našom prípade nemusí byť v Katedrále, ale je na Fončorde. Každý
je totiž farárom svojej farnosti.
Čo teda je úlohou dekana? Dekan uvádza nového farára farnosti, koná
vizitácie farností, požehnáva sakrálne objekty, ktoré sa nekonsekrujú.
Úloha dekana v dekanáte je byť určitým sprostredkovateľom medzi
biskupstvom a kňazmi dekanátu, čo je prevažne administratívna práca a
tej je dosť veľa.
Viete, že už 3 roky som prevažne sám, pomáha mi p. kaplán Caban, ktorý
doteraz v týždni vyučoval v Ružomberku a cez víkendy bol v Katedrále.
Teda samotnej farskej práce je viac než dosť. A k tomu bola ešte aj práca
dekana. Už to začalo byť nad moje sily – prejavovalo sa to postupne
na zhoršovaní zdravotného stavu (viacerí ste registrovali moje ruky),
priberaní, únave. Preto som sa rozhodol, že v októbri, kedy boli voľby
dekana na ďalších 5 rokov, požiadam bratov kňazov, aby už nevolili mňa.
Moju žiadosť a argumenty zvážili a prijali a preto sme zvolili nového
dekana, ktorým sa stal pán farár z Fončordy, Peter Staroštík. Pričom on
ostáva farárom na Fončorde a ja ostávam farárom v Katedrále.

Život farnosti
Obetovali ste
Na kostol: bohuznáma 10 eur.
Nech vám dobrý Pán Boh odmení všetky vaše dary, obety a modlitby!
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