OZNAMY

A
hz

RKC Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej v Handlovej

3. 12. – 9. 12. 2018

1. ADVENTNÁ NEDEĽA
ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Po
Ut
Str
Štv
Pia

Sv. Františka Xaverského, kňaza – sviatok
(hlavný patrón banskobystrickej diecézy)
Sv. Barbory, panny a mučenice – ľub.
spomienka
Sv. Mikuláša, biskupa – ľub. spomienka
Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka

So

Nepoškvrnené počatie Panny Márie –
slávnosť

Ne

2. adventná nedeľa – Biblická nedeľa

17:30

+ manžel Štefan Bíleš a ostatní + z rodiny

6:30

Za odstúpenie starostí a problémov

17:30
17:30
6:30

+ rodičia Spiškoví a synovia
Za tešiteľky Božského Srdca
Za zmiernenie utrpenia všetkých núdznych a
chudobných na svete
(večerná sv. omša zo slávnosti)
+ Agnesa Gašparičová
+ manžel Drahomír
Za farnosť
+ Mária Holicová, sestra Helena, Terézia a Kazimír
Za farnosť
Horný koniec: + matka Helena, otec Ľudovít
+ Andrej a Júlia

17:30
7:30
9:00
17:30
7:30
9:00
10:30

PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY
1. Advent. Dnešnou nedeľou začíname nové liturgické obdobie, advent. V adventne je zvykom sláviť tzv.
RORÁTNE SV. OMŠE, t.z. ráno pri sviečkach. Budeme ich mávať každý utorok a sobotu o 6.30 hod.
V sobotu vás pozývame na už tradičné raňajky na fare.
2. Zbierka na charitu. Dnes, na záver sv. omší je zbierka na charitu, vyhlásená KBS. Kto chcete, môžete
prispieť na tento úmysel. Ďakujem všetkým darcom!
3. Adventný kalendár pre deti. Máme ešte k dispozícií pre deti „Tomášov adventný kalendár“. Kalendár si
môžete vydvihnúť v sakristii.
4. Vianočná spoveď chorých. Pred Vianočnými sviatkami, 19.-20. decembra 2018, bude o. Radovan
chodiť spovedať chorých, prosíme keby ste nahlásili chorých na fare (adresa + tel. číslo).
5. Úmysly sv. omší. Od pondelka zapisujeme úmysly sv. omší na mesiace január až marec 2019.
6. Nikodémova noc. V piatok, 7.12.2018, vás pozývame na Nikodémovu noc – večernú tichú adoráciu pri
sviečkach, od 21.00 do 23.00 hod.
7. Nepoškvrnené počatie Panny Márie. V sobotu je slávnosť a prikázaný sviatok Nepoškvrneného
počatia Panny Márie. Sv. omše zo slávnosti budú: piatok večer pred slávnosťou, v sobotu ráno o 7.30
hod. vo farskom kostole a na hornom konci o 9.00 hod. (Z tohto dôvodu budúcu sobotu ráno nebude
rorátna sv. omša).
8. Časopis Katarínka. Na záver sv. omší sa pred kostolom bude predávať náš farský časopis Katarínka,
v ktorom okrem rôznych článkov nájdete aj rozpis sv. omší počas Vianoc. Cena je 1,-EURO.
9. Slovo+. Na stolíku za lavicami sa nachádza ďalšie číslo novín Slovo+, tento krát na tému: Nájsť si čas
na Pána. Ako čo najlepšie využiť Adventné obdobie.
10. Časopis Xaver. K dispozícií je aj časopis banskobystrických seminaristov.
11. Možno príde aj... Budúcu nedeľu, po sv. omši o 10.30 hod, možno príde aj... sv. Mikuláš.
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