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Liturgický kalendár:
Pondelok
Piatok
Nedeľa

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE
23.3. Sv. Turibia de Mongrovejo, biskupa
25.3. 5. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ
19.3.

Slávnosť
Ľub. spom.

Slávnosť sv. Jozefa
V pondelok je slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Aj keď to u nás nie je
prikázaný sviatok, pozývame vás na sväté omše, ktoré budú ako v bežné dni.
V tento deň si spomeňme v modlitbách aj na nášho zosnulého biskupa Rudolfa
Baláža, ktorého výročie biskupskej vysviacky by sme v tento deň slávili.

Liturgický spev v pôstnom období
Na pôstne obdobie obsahuje Jednotný katolícky spevník piesne, ktoré nevyhovujú celkom myšlienke obnovenej liturgie po II. Vatikánskom koncile. Preto Liturgická komisia vydala Spevník antifón a duchovných piesní, z ktorých už náš
pán organista spieva najmä počas svätého prijímania. Kým tento spevník výjde
tlačou, budete mať v laviciach zatiaľ aktuálne piesne, ktoré sa budú spievať.
Tiež sa budú spevávať piesne z JKS, ktoré síce nie sú zaradené pod pôstne obdobie, ale vyhovujú myšlienkovo tomuto obdobiu. Preto sa neprekvapte, ak
na číselníku uvidíte čísla takýchto piesní. Dôležité však je aj číslo za bodkou
na číselníku, ktoré označuje číslo slohy danej piesne.
Zároveň chceme pre lepšie zapájanie sa ku spevu v našej Katedrále urobiť to,
že v každej lavici budú nové Jednotné katolícke spevníky. Tie, ktoré sú teraz
na bočných oltároch, si môžete vziať aj domov. Ale nové, ktoré budú v laviciach
a budú označené ako majetok farnosti, prosíme ponechať v lavici a nepremiestňovať, pretože majú slúžiť každému, kto do kostola príde.

Ešte pripomíname, že budúci víkend sa mení čas na letný,
posúva sa o 1 hodinu dopredu.

Život vo farnosti
Vaša finančná a materiálna pomoc kostolu
V uplynulom týždni prispeli na kostol: bohuznáma 10 Eur.
Úprimné Pán Boh zaplať!
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