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Liturgický kalendár:
Utorok

11.12.

Streda

12.12.

Štvrtok

13.12.

Piatok

14.12.

Nedeľa

16.12.

Sv. Damaza I., pápeža
Prebl. Panny Márie Guadalupskej
Sv. Lucie, panny a mučenice
Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
3. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ

ľub. spom.
ľub. spom.
spomienka
spomienka

POZOR!!! ZMENA ČASU!!!
V nedeľu 16. decembra 2018 bude o 9.00 hod.
vysielaná svätá omša do Slovenského rozhlasu.

Preto svätá omša o 9.30 nebude!
Hlavným celebrantom bude Dp. Peter Staroštík.
Vyslanie koledníkov Dobrej noviny
V sobotu 15. decembra 2018 o 10.00 hod. bude v Katedrále svätá
omša spojená s vyslaním koledníkov Dobrej noviny. Hlavným
celebrantom bude diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Zimné kántrové dni
V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je
príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín;
pokoj a spravodlivosť vo svete. Záväzný je jeden deň. U nás bude
svätá omša v sobotu ráno o 7.00 hod. s príslušnými textami.

Predvianočné spovedanie
Od stredy 12. decembra 2018 začne v Katedrále predvianočné
spovedanie. Budú spovedať viacerí kňazi.
V Radvani a na Fončorde budeme viacerí spovedať v sobotu 22.
decembra 2018.

Rozpis spovedania je na výveske a webovej stránke farnosti - Rýchle
aktuality.
Ak máte doma starých alebo chorých, ku ktorým nechodíme
pravidelne na prvé piatky, môžete ich na predvianočnú spoveď
nahlásiť do budúcej nedele na farskom úrade alebo v sakristii.

Zbierky
Minulú nedeľu bola celoslovenská zbierka na Charitu. V našej
farnosti sa vyzbieralo 620 eur. V mene núdznych a tých, ktorí im
pomáhajú, vám úprimne ďakujeme za vaše dary a pomoc.

Prosba Charity
Od 1. do 14. decembra 2018 je vyhlásená verejná zbierka Slovenskej
katolíckej charity na pomoc ľuďom v núdzi. Počas týchto dvoch
týždňov môžete prispieť do pokladničky, ktorá je pripravená
s logom „CHARITA blízko pri človeku“. Celý výnos zo zbierky z
nášho kostola bude použitý na pomoc ľuďom v núdzi v našom meste.
V Katedrále bude mať túto pokladničku naša poriadková služba a to
počas pracovných dní.

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

Život farnosti
Obetovali ste
Na kostol: bohuznáma 5 eur, bohuznáma 10 eur, bohuznáma 15 eur.
Nech vám dobrý Pán Boh odmení všetky vaše dary, obety a modlitby!
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