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Liturgický kalendár:
Utorok

22.1.

Sv. Vincenta, diakona a mučeníka

sviatok

Streda

23.1.

Sv. Jána Almužníka, biskupa

ľub. spomienka

Štvrtok

24.1.

Piatok

25.1.

Sobota

26.1.

Nedeľa

27.1.

Sv. Františka Saleského,
biskupa a učiteľa Cirkvi
Obrátenie svätého Pavla, apoštola
Sv. Timoteja a Títa, biskupov
3. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

spomienka
sviatok
spomienka

Rekolekcie kňazov
Vo štvrtok 24. januára 2019 sa budú konať celodiecézne rekolekcie
kňazov v Kňazskom seminári v Badíne.
Preto svätá omša o 8.30 hod. nebude a spovedná služba bude až
popoludní.

Zbierka „Boj proti hladu“
Sestry Vincentky robili minulú nedeľu pred Katedrálou zbierku
„Boj proti hladu“. Ďakujú za vaše otvorené srdcia a ﬁnančný dar vo
výške 854,66 eur.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Do 25. januára pokračuje Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Budeme spoločne o túto jednotu prosiť pri svätých omšiach.

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

Život farnosti
Obetovali ste
Na kostol: bohuznáma 10 eur , p. Kuchťáková 50 eur, bohuznáma
rodina 30 eur, bohuznáma 10 eur.
Nech vám dobrý Pán Boh odmení všetky vaše dary, obety a modlitby!

Poďakovanie
List z Haiti
Či existuje ešte človek s citlivým srdcom? Áno, sú ľudia ako vy, naši
dobrodinci. Ďakujeme vám, pretože vďaka vám približne 1 700 detí
počas školského roka mohlo mať teplé jedlo. Približne 800 pacientov
mesačne sa môže liečiť, majú zabezpečený prevoz do nemocnice a
mnoho ďalších služieb. Viaceré rodiny majú nový domček alebo
opravený domček, viacerí študenti môžu pokračovať v štúdiách, 30
roľníckych rodín dostalo pomoc vo forme semien hrášku a fazule,
kozy alebo kravy na chov. Aká to radosť, aká nádej a aká vďačnosť!
Ďakujeme a Boh vám žehnaj! Nech Božia Láska zostúpi do našich
sŕdc a naplní nás touto bezpodmienečnou a milosrdnou láskou,
Láskou, ktorá už bola medzi nami.
Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul,
misia na Haiti Port-au Prince, 12. decembra 2018.
Zároveň Vám ďakujeme že sme mohli vo vašej farnosti vykonať
zbierku dňa 13.1.2019, pri ktrorej sa vyzbieralo 854,66€.
Sestry vincentky z Banskej Bystrice.
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