
  

 Zbierka na modernizáciu ozvučenia v katedrále minulú nedeľu bola 506,- €. Úprimná vďaka za 

každý váš milodar.  

 Dnes sa koná celoslovenská zbierka na charitu. Úprimné Pán Boh zaplať za vaše obety.  

 V pondelok, utorok a v stredu si budeme po sv. omšiach konať trojdňovú pobožnosť k sv. 

Františkovi Xaverskému, ktorou sa budeme pripravovať na slávnosť patrocínia nášho 

chrámu. Srdečne vás pozývam na spoločnú modlitbu za našu farnosť i za celú našu diecézu. 

 Vo štvrtok je slávnosť titulu nášho chrámu (patrocínium). Pontifikálnu sv. omšu o 18.00 hod. 

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.  

 V tomto týždni máme prvý štvrtok, prvý piatok a prvú sobotu v mesiaci. 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 po ranných sv. omšiach a pred 

večernou sv. omšou o 17.40 h. 

 Rodičia tretiakov môžu prihlásiť svoje deti na prípravu na prvé sv. prijímanie. Prihlasovanie 

prebieha tentokrát elektronicky. Odkaz na prihlášku nájdete na našej webovej stránke 

www.kateralabb.sk v aktualitách.  

 Na birmovku sa môžu prihlásiť žiaci deviateho ročníka a starší do 20. decembra. Prihlasovanie 

taktiež prebieha elektronicky. Odkaz na prihlášku nájdete na našej webovej stránke 

www.kateralabb.sk v aktualitách. 
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SV. ONDREJ APOŠTOL, SVIATOK  

PONDELOK  

30. 11. 2020 

7.00 Za ťažko chorého brata Pavla 

8.30 Za tých, na ktorých nik v modlitbe nepamätá 

18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Andreja a Evu 

UTOROK   

1. 12. 2020   

7.00  manželka, mamina a starká Anna 

8.30  Jolana a Peter 

18.00  Pavol a Emília 

STREDA   

2. 12. 2020 

7.00 Za Božiu pomoc a obrátenie pre Pavla a Bianku 

8.30 Za duše v očistci  

18.00 Na úmysel celebranta 

SV. FRANTIŠEK XAVERSKÝ, KŇAZ, 

SLÁVNOSŤ PATROCÍNIA KATEDRÁLY 

ŠTVRTOK 

3. 12. 2020 

7.00 Za Božie požehnanie pre ťažko chorého brata Pavla 

8.30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Vieru Zvarovú 

18.00 Na úmysel celebranta 

SV. BARBORA, PANNA A MUČENICA, 

ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

PIATOK 

4. 12. 2020   

7.00  Anton 

8.30 Za dary Ducha Sv. a dar viery pre rodinu Chrapčiakovú 

18.00 Na úmysel celebranta 

SOBOTA 

5. 12. 2020 

7.00 Za ťažko chorého brata Pavla 

8.30 Na úmysel celebranta 

18.00 Na úmysel celebranta 

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 
6. 12. 2020 

9.00 Pro populo 

10.30 Na úmysel celebranta 

18.00 Na úmysel celebranta 
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