
 Dnes sa koná celoslovenská zbierka na charitu. Je to jeden z účinných spôsobov ako pomôcť 

ľuďom v núdzi. Úprimná vďaka za všetky vaše milodary. 

 V utorok je slávnosť titulu nášho chrámu (patrocínium). 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. 

 Vo štvrtok dopoludnia po sv. omši o 8.30 h. sa bude konať pobožnosť za nové kňazské 
a rehoľné povolania. Odprosujúca prvopiatková pobožnosť bude v piatok pred večernou sv. 
omšou o 17.30 h. 

 Vo štvrtok po večernej sv. omši bude krátke stretnutie lektorov.  

 V piatok pri večernej sv. omši a po nej bude opäť stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na prvé 
sv. prijímanie.  

 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. 

 V nedeľu 15. decembra o 18.00 h. bude sv. omša obetovaná za všetkých zomrelých, ktorých 
darovanie orgánov umižnilo iným žiť.  

 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.  
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PONDELOK 
2. 12. 2019 

7.00  rodičia Vincent a Helena 

8.30 Za pokoj a zdravie rodiny Belkovej 

18.00 Za zdravie pre Ľuboša a Petra 

SV. FRANTIŠEK XAVERSKÝ, KŇAZ, 
SLÁVNOSŤ TITULU KATEDRÁLY 

UTOROK 

3. 12. 2019   

7.00  starí rodičia, príbuzní a známi 

8.30 Za Božiu pomoc, obrátenie a dar viery pre Pavla a Bianku 

18.00  Helena a Ignác 

SV. BARBORA, PANNA A MUČ.,  
ĽUB. SPOMIENKA 

STREDA 
4. 12. 2019 

7.00 Za B. požehnanie a zdravie pre brata Vlada s rodinou 

8.30  Peter a Jolana 

18.00  Viktória a Milan 

ŠTVRTOK 
5. 12. 2019 

7.00 Za všetkých zosnulých  

8.30  Magdaléna a Otto 

18.00 LUMEN 

SV. MIKULÁŠ, BISKUP,  
ĽUB. SPOMIENKA  

PIATOK 
6. 12. 2019   

7.00 Za uzdravenie vzťahov, Božiu pomoc, zdravie a dar viery pre 
Richarda a Miroslavu 

8.30  Vladislav Sliacky 

18.00 LUMEN 

SV. AMBRÓZ, BISKUP A UČITEĽ 

CIRKVI, SPOMIENKA 
SOBOTA 

7. 12. 2019 

7.00 
Poďakovanie a prosba o Božie požehnanie pre manežlku Andrejku 

18.00 
Na úmysel celebranta 

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 
 

8. 12. 2019 

8.00 Pro populo 

9.30  Na úmysel celebranta 

18.00 Na úmysel celebranta 


