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Liturgický kalendár:
Piatok
Nedeľa

Sv. Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi
23.12. 4. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ
21.12.

ľub. spom.

Predvianočné spovedanie
V pondelok až piatok v Katedrále pokračuje predvianočné
spovedanie. Budú spovedať viacerí kňazi.
V Radvani a na Fončorde budeme viacerí spovedať v sobotu 22.
decembra 2018.
Rozpis spovedania je na výveske. Okrem týchto termínov, prosíme,
nepočítajte s možnosťou spovedania.
Ak máte doma starých alebo chorých, ku ktorým nechodíme
pravidelne na prvé piatky, môžete ich na predvianočnú spoveď
nahlásiť ešte dnes v sakristii.

Duchovná obnova Rádia LUMEN
V piatok a sobotu večer budú sväté omše ako súčasť predvianočnej
duchovnej obnovy Rádia LUMEN. Hlavným celebrantom a
kazateľom bude Mons. Jozef Jarab, bývalý rektor Katolíckej
univerzity.

Zbierka Charity
Od 1. do 14. decembra 2018 sa konala verejná zbierka Slovenskej
katolíckej charity na pomoc ľuďom v núdzi. Počas týchto dvoch
týždňov ste prispeli do pokladničky s logom „CHARITA blízko pri
človeku“ sumou 780 eur. Celý výnos bude použitý na pomoc ľuďom
v núdzi v našom meste.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

Betlehemské svetlo
V nedeľu 23. decembra 2018 počas svätej omše o 18.00 hod. bude
v Katedrále oﬁciálne odovzdané Betlehemské svetlo. Po svätej
omši a v pondelok po rannej svätej omši si ho budete môcť odniesť
z kostola. V pondelok dopoludnia si ho ešte môžete prevziať na
našom farskom úrade.

DOBRÁ NOVINA
Na slávnosť Pánovho narodenia 25. decembra 2018 popoludní
budú s Dobrou novinou koledovať naše deti. Tento rok sa zapojilo
7 detí. Nadchli sa myšlienkou pomoci postihnutým deťom, ktoré žijú
v Dome Prozreteľnosti v centrálnej Ugande. Okrem toho, že môžeme
prispieť ﬁnančne na pomoc deťom v Afrike, môžeme prijatím
koledníkov odmeniť aj naše deti, ktoré si dali námahu naučiť sa
kolednícke verše a piesne a venovať nám, dospelým, čas v deň, kedy
by sa mohli tešiť zo svojich darčekov, hrať sa alebo behať vonku.
Myslím, že z ich strany je to veľká obeta a my by sme mohli priniesť
aspoň takú obetu, že im venujeme 10 minút svojho času.
Hárok na zapisovanie je na stolíku medzi zadnými lavicami.

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

Život farnosti
Obetovali ste
Na kostol: bohuznáma 10 eur, bohuznáma 35 eur, bohuznáma na
vianočnú výzdobu 50 eur.
Nech vám dobrý Pán Boh odmení všetky vaše dary, obety a modlitby!
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