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V tento deň
sú otvorené
všetky Božie
pramene, cez
ktoré plynú
milosti.
Liturgický kalendár:
Sobota 21.4. Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi
Nedeľa 22.4. 3. NEDEĽA VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ

ľub.sp.

Sviatok Božieho milosrdenstva
Dnešná nedeľa je sviatkom Božieho milosrdenstva. Podľa slov Pána
Ježiša, ktoré povedal sestre Faustíne, v tento deň sú otvorené všetky
Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Je to úžasný prísľub, ktorého hodnota sa rovná sviatosti krstu.
Pripravovali sme sa na tento sviatok modlitbou novény k Božiemu
milosrdenstvu. Dnes je dôležité prijať Pána Ježiša v Eucharistii a
pomodliť sa Korunku k Božiemu milosrdenstvu, aby sme mohli
dosiahnuť ponúkané milosti.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia
Od pondelka bude spovedná služba v katedrále v obvyklom čase
od 9.00 do 17.00 hod.

Zbierka
Počas Veľkonočného trojdnia sa konala zbierka na Jeruzalem a
na Boží hrob. Celková suma 445 Eur bola odovzdaná na biskupský
úrad, ktorý tieto financie posiela ďalej na udržiavanie pútnických
miest vo Svätej zemi.

Pozvania a ponuky
20. výročie KGŠM
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa oslavuje 20. výročie od svojho založenia. Vedenie školy zároveň pozýva všetkých poďakovať
Pánu Bohu za dar tejto školy spoločnou modlitbou a slávením svätej
omše v utorok, 17. apríla 2012 o 9.00 hod. v Katedrále. Hlavným
celebrantom bude Mons. Marián Bublinec, diecézny administrátor.

Život vo farnosti
Poďakovanie
Z úprimného srdca ďakujem všetkým, ktorí ste prispeli v príprave a
priebehu slávenia počas rozhlasových duchovných cvičení s p. kardinálom Jozefom Tomkom, ako aj celého Veľkonočného trojdnia.
Ďakujem za vaše dary a pomoc pri skrášlení katedrály. Takisto lektorom, ktorí sa zapojili do liturgie. P. organistovi a katedrálnemu
zboru Xaverius pod vedením Mgr.Art. M.Kaššu. Ďakujem kostolníkom, asistencii z Kňazského seminára a každému, kto akokoľvek
prispel. Nech Vám to Pán odmení. Práve dnes, v Nedeľu Božieho
milosrdenstva, predkladám Milosrdnému Ježišovi každého z vás.
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