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Liturgický kalendár
Utorok 3. 12.
Streda 4. 12.
Piatok 6. 12.
Sobota 7. 12.
Nedeľa 8. 12.

Sv. František Xaverský, slávnosť
Sv. Barbora, panna a mučenica, ľub. spomienka
Sv. Mikuláš, biskup, ľub. Spomienka
Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka
Druhá adventná nedeľa

Zbierka na charitu
Dnes sa koná celoslovenská zbierka na charitu. Je to jeden z účinných
spôsobov ako pomôcť ľuďom v núdzi. Úprimná vďaka za všetky vaše milodary.
Odpustová slávnosť
V utorok je slávnosť titulu nášho chrámu (patrocínium) sv. Františka
Xaverského, ktorý je patrónom katedrály a celej diecézy. Pontifikálnu sv. omšu
o 18.00 h. spolu s kňazmi nášho mesta i z diecézy bude sláviť diecézny biskup
Mons. Marián Chovanec. Srdečne vás pozývam na túto slávnosť. Zároveň
pripomínam, že pri tejto príležitosti je možnosť v tento deň v katedrále získať
úplné odpustky.
Sv. František Xaverský
Narodil sa 7. apríla 1506 na hrade Xaver v Španielsku v rodine
vysoko- postavenej šľachty. Po štúdiách na Parížskej univerzite
spoznal iného Španiela Ignáca z Loyoly a bez váhania vstúpil do
jeho rehoľnej spoločnosti. V r. 1534 zložil rehoľné sľuby
v kaplnke na Montmartre a r. 1537 prijal v Benátkach kňazské svätenie. V r. 1538
sa nachádza v Ríme, kde všemožne podporuje Ignáca. Pápež Pavol III. poslal
Františka do Indie 7. apríla 1541, kde v meste Goa začína jeho misijná činnosť.
Napriek misijným úspechom neostáva iba v Goe, ale cestuje po Indii a všade ho
sprevádza snaha zakladať nové misijné stanice. Používa reč ľudu a jeho zvyky. Po
objavení Japonska ide aj tam na misie. Nepodarilo sa mu však dostať sa k cisárovi,
a tak jeho misia nemala zjavný úspech podobný úspechu z Indie. Preto sa rozhodol
odísť neskôr do Číny. Po príchode do Kantonu nemohol vstúpiť do samotného
mesta, mohol sa zdržiavať iba v slobodnom prístave. Tam ochorel a celkom
vyčerpaný zomrel 3. decembra 1552. Jeho telesné pozostatky sa dnes nachádzajú
v indickom meste Goa a časť jeho pozostatkov bola r. 1615 prenesená do Ríma do
chrámu Al Gesu. Sv. Pius X. ho r. 1904 vyhlásil za patróna šírenia misií a Pius XI. za
patróna všetkých misií.

Prvý štvrtok v mesiaci
Prvý štvrtok je v Cirkvi dňom modlitieb za duchovné povolania. Naliehavá
potreba tejto modlitby je pre nás pozvaním neustále sa modliť a vyprosovať aj
pre našu diecézu nové povolania do kňazstva a zasväteného života. Vo štvrtok
dopoludnia po sv. omši o 8.30 h. sa bude konať pri eucharistickej adorácii
pobožnosť za nové kňazské a rehoľné povolania.
Prvý piatok v mesiaci
Pobožnosť deviatich prvých piatkov je spojená so svätým prijímaním v tento
deň a tiež s odprosujúcou pobožnosťou, ktorú si budeme konať v piatok ráno
po sv. omši a tiež večer o 17.30 h.
Stretnutie lektorov
Vo štvrtok po večernej sv. omši bude krátke stretnutie lektorov.
Stretnutie birmovancov
Pravidelné stretnutie birmovancov vždy vo štvrtok po večernej sv. omši.
Stretnutie prvoprijímajúcich
V piatok pri večernej sv. omši a po nej bude opäť stretnutie detí, ktoré sa
pripravujú na prvé sv. prijímanie.
Výročie ( 7. december 1961)
V sobotu je výročný deň smrti Božieho služobníka nášho rodáka, biskupa
Michala Buzalku. Zvlášť v tento deň si vyprosujme na jeho príhovor milosti od
Pána a tiež prosme o jeho povýšenie na oltár.
Všemohúci Bože,
vyvolil si si svojho služobníka Michala Buzalku, aby trpel na
Tvoju slávu a pre dobro Cirkvi. Väznený, ponižovaný, opľuvaný,
zosmiešňovaný, niesol tento údel v hlbokej pokore.
Za hranicami Slovenska prijal z Tvojich rúk kalich utrpenia.
Na pohľad nič nezostalo na ňom z dôstojnosti veľkňaza Cirkvi,
podobne ako z Ježiša Krista, keď ho viedli na Kalváriu, no
v jeho vnútri si žiaril Ty sám, Bože.
Prosíme Ťa, Večný Bože, osláv svojho služobníka Michala, aby
sme si ho uctievali na oltároch celej Cirkvi. Za jeho blahorečenie
Ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 Počas vianočných sviatkov 25. decembra budú deti našej farnosti navštevovať
vaše príbytky a koledovať s Dobrou novinou. Kto je ochotný prijať detských
koledníkov, môže sa zapísať v sakristii kostola.
 Taktiež pozývame deti, aby sa zapojili do tejto spoločnej akcie. Prvý nácvik
bude v nedeľu 8. decembra popoludní o 15.30 h. na fare.
_________________________________________

