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Pokoj vám!
Čo sa ľakáte... ?
Pozrite na moje ruky
a nohy,
že som to ja!
Nemajme strach. Nebojme sa!
Nechcime mať istotu zavretého hrobu,
ktorý je plný nečistoty našich hriechov
a nášho sebectva.
Otvorme sa daru nádeje,
plynúcej z prázdneho hrobu!
Nebojme sa radosti
z Kristovho zmŕtvychvstania.
V tom sa navzájom povzbudzujme
a to nám všetkým zo srdca aj vyprosujem.
Ján Krajčík, dekan

Liturgický kalendár:
Pondelok

1.4.

Utorok

2.4.

Streda

3.4.

Štvrtok

4.4.

Piatok

5.4.

Sobota

6.4.

Nedeľa

7.4.

VEĽKONOČNÝ PONDELOK
VEĽKONOČNÝ UTOROK
VEĽKONOČNÁ STREDA
VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK
VEĽKONOČNÝ PIATOK
VEĽKONOČNÁ SOBOTA
2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Spovedanie v Katedrále
V pondelok a utorok spovedná alužba nebude. Začne až od stredy.

Mariánska modlitba
Počas veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby Anjel Pána budeme
modliť Raduj sa, nebies Kráľovná.

Prvý piatok a sobota
V týždni je prvý piatok v mesiaci. Prvopiatková pobožnosť bude v závere
ranných svätých omší.
Pozývame vás aj na fatimský program, ktorý bude v sobotu na Starých
Horách.

Adorácia v piatok
V piatok bude adorácia len do 15.00 hod., nakoľko o 16.00 bude sobáš so
svätou omšou.

Zbierka na mládež
Minulú nedeľu bola diecézna zbierka na mládež. V našej farnosti sa
vyzbieralo 362 Eur. Všetkým darcom patrí úprimné Pán Boh zaplať.

Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude vo štvrtok, po večernej
sv. omši.

Život vo farnosti
Vaša pomoc
V uplynulom období ste prispeli na kostol: bohuznáma 5 Eur, bohuznámy 2 Eurá, rod. Šlosárová 50 Eur, bohuznáma 100 Eur, Ruža Márie
Horniakovej 40 Eur; na kvety: bohuznáma 5 Eur, bohuznáma 50 Eur,
bohuznáma 5 Eur. Úprimné Pán Boh zaplať!

Biblická olympiáda
V utorok 19. marca a v stredu 20. marca sa uskutočnilolo dekanátne
(okresné) kolo Biblickej olympiády. V Diecéznom kole budú náš dekanát
reprezentovať žiaci a študenti Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa.
Ďalší v poradí sa umiestnili:
Základné školy - 2. miesto ZŠ Spojová
3. miesto ZŠ Golianova
4. miesto ZŠ Radvanská
5. miesto ZŠ Moskovská
Stredné školy - 2. miesto Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
3. miesto Obchodná akadémia

Aktivity detí
Aj vďaka vašej podpore sa mohli nielen deti, ktoré sa pripravujú na prvé
sväté prijímanie, ale aj ostatné deti, najmä tie, ktoré chodia s vami do
katedrálneho kostola, zapojiť do aktivity: uľahčiť Pánovi Ježišovi krížovú
cestu konaním dobrých skutkov.
Na tŕňových prútoch za každý dobrý skutok deti priviazali vymaľovaný
papierový kvet a kto to videl, určite ocenil snahu našich detí.
Poďakovanie patrí predovšetkým rodičom, či starým rodičom, ktorí
v tom deti podporovali, pretože pre deti to bol (podľa ich vyjadrení) veľmi
pekný zážitok.

Pozvánky a ponuky
Novéna k Božiemu milosrdenstvu
Budúcu nedeľu budeme mať sviatok Božieho milosrdenstva, na ktorý
sa pripravujeme aj novénou. Začali sme sa ju modliť na Veľký piatok a
budeme sa ju modlievať každý deň týždňa po prvej svätej omši.
Na samotný sviatok Božieho milosrdenstva bude pobožnosť tiež po prvej
svätej omši o 8.50 aj s možnosťou uctenia si relikvie sv. Faustíny.
Využime túto mimoriadne vzácnu ponuku, ktorú nám dáva sám Pán
Ježiš.

ROK
VIERY
Najbližšie stretnutie pri katechéze k Roku viery:
v nedeľu 14. apríla o 8:50
7. katechéza Rastúca viera emauzských (Lk 24,13-35)
nasledujúca, v poradí
8. katechéza 12. máj 2013 – Viera v búrke

(Mk 4,35-41)
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