Hlas spod Mnícha
16. 12. – 22. 12. 2019
farský týždenník, číslo 17/2019, ročník I.

Liturgický kalendár
Pondelok
KRIVÁŇ
Utorok
KORYTÁRKY
Streda

16.12. féria
18.00
17.12.
18.00
18.12.

KRIVÁŇ

6.30

Štvrtok

19.12.

KRIVÁŇ

18.00

Piatok
KRIVÁŇ
Sobota
KRIVÁŇ
Nedeľa

20.12.
18.00
21.12.
7.00
22.12.

KRIVÁŇ

7.30

KORYTÁRKY

9.00

KRIVÁŇ

10.30

+ sestra, bratia a švagriná
féria
+ manžel Jozef, rodičia a švagovia
féria
Za Božiu pomoc pre Táňu s rodinou
féria
+ rodičia Klimovci a vnučka Petra
féria
+ syn Jozef a rodičia z oboch strán
Sv. Petra Kanízia,
ľubovoľná
spomienka
kňaza a učiteľa Cirkvi
+ Ján Halaj a rodičia z oboch strán
4. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ
Za veriacich farnosti
+ Peter Vilhan
Poďakovanie Pánu Bohu za 60 rokov života
Štefana a prosba o ďalšie požehnanie

Upratovanie kostola:
Kriváň: skupina č. 5, Júlia Chlebničanová
Korytárky: skupina č. 6, Paľková Júlia, 41

Život farnosti

Roráty
Aj tento týždeň budeme sláviť roráty, v stredu budú o 6.30 hod. a v sobotu
o 7.00 hod. Po týchto svätých omšiach vás pozývam na spoločné raňajky na
fare - nielen deti, ale aj dospelých.

Spovedanie k Vianociam
Okrem toho, že budem spovedať pred svätými omšami, v sobotu 21. decembra
bude v našej farnosti spovedať viacero kňazov a to v obidvoch kostoloch od 15.00
hod. do 16.30 hod.
Vianočná výzdoba
V sobotu 21. decembra, po rannej svätej omši a spoločných raňajkách, t.j.
približne od 8.00 hod., vás prosím o pomoc s vianočnou výzdobou. Prosím chlapov
o pomoc s postavením stromčekov a všetkých, ktorí máte dobrú vôľu pomocť
s ich vyzdobením - toto pozvanie platí aj pre deti, najmä s postavením betlehemu.
Po dokončení spovedania, teda asi o 16.45 hod., prosím o upratanie kostola.
Betlehemské svetlo
V sobotu 21. decembra privezú skauti betlehemské svetlo rýchlikom R811 na
železničnú stanicu o 11.36 hod. Toto svetlo prevezmú naši skauti a bude umiestnené
v predsieni kostola, odkiaľ si ho budete môcť odpáliť a vziať do svojich domácností.
Duchovná obnova
V piatok 20. decembra po večernej svätej omši budeme mať záverečnú časť
duchovnej obnovy, v ktorej sa učíme poznávať Pána Ježiša očami evanjelistu
Matúša.
PROSBA
Obraciam sa na vás s prosbou, že pondelky budem mať vyhradené pre svoje
osobné voľno, štúdium a pod. Sväté omše budú bývať večer, s tým, že v prípade
zaopatrovania alebo pohrebu ma môžete kontaktovať telefonicky.
DOBRÁ NOVINA
Aj tento rok sa deti našej farnosti zapoja do Dobrej noviny. Je to 25. ročník, téma
je: Buďme požehnaní(m). Toto koledovanie má dva rozmery - jeden je priniesť
tajomstvo Svätej Rodiny do našich rodín koledovaním a druhý je z vyzbieraných
peňazí pomôcť deťom a rodinám v Keni. Kto by chcel prijať našich koledníkov
na sviatok Svätej Rodiny, v nedeľu 29. decembra popoludní, nech sa zapíše na
hárok v predsieni kostola.
Farská zbiekra
Dnes je farská zbierka na postupné dotvorenie interiéru nášho farského kostola.
Doteraz sa vyzbieralo 500 eur. Socha P.Márie stála 3.500 eur - mali by sme ju
dostať v období Vianoc. V januári budeme meniť v kostole osvetlenie a vtedy
urobíme aj mariánsku kaplnku. Taká je časová os plánov, ktoré sa môžu aj zmeniť.
Veriaci z Korytárok sa tiež rozhodli, že od novembra budú mesačne dávať 150
eur na všeobecné farské výdavky a že prispejú na opravu fary sumou 4.000 eur
v dvoch ročných splátkach, pričom prvú už dali. Je to veľmi pekný prejav
spoluprežívania života celej farnosti.
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