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Liturgický kalendár:

Utorok 23.4. Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka ľub.spom.

Streda 24.4.
Sv. Juraja, mučeníka;
Sv. Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka

ľub.spom.

Štvrtok 25.4. Sv. Marka, evanjelistu sviatok

Nedeľa 21.4. 4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Zmena svätých omší
V nedeľu 5. mája (o dva týždne) bude zmena v čase 
dopoludňajších svätých omší. 
Prvá svätá omša bude o 9.00  hod. vysielaná do Slovenského 
rozhlasu.
Druhá, spojená so slávnosťou 1. svätého prijímania, bude 
o 11.00 hod.

Zbierka
Dnes je diecézna zbierka na Kňazský seminár v Badíne. Za vaše dary už 
vopred úprimné Pán Boh zaplať!

Život vo farnosti
Sviatostný život
Do rodiny Božích detí sa 20. apríla 2013 sviatosťou krstu začlenila 
Kristína Vargová.
Sviatostné manželstvo si 20. apríla 2013 vyslúžili Peter Sulík a Barbora 
Turošíková.

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kvety: novomanželia Sulíkovci 70  Eur; 
na kostol: bohuznáma 100 Eur. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým 
darcom!
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ROK

VIERY
Najbližšie stretnutie pri katechéze k Roku viery:

nasledujúca, v poradí už
8. katechéza:  12. máj 2013 – Viera v búrke  (Mk 4,35-41)

Pozvánky a ponuky
Duchovné cvičenia pre laikov
Dávame opäť do pozornosti možnosť pre vás, veriacich, prihlásiť sa na 
duchovné cvičenia, ktoré sa v rámci Školy viery počas Jubilejného roka 
budú už od 19. apríla konať na Donovaloch. Jednotlivé témy a termíny 
si môžete pozrieť na nástenke alebo v starších číslach Katedrálneho 
infolistu.
Takisto pripomíname, že ak by niekto mal túžbu ísť, ale je vo @ nančnej 
tiesni, vieme mu časť pobytu uhradiť - to však už musí dotyčný riešiť cez 
svojho kňaza, ktorý ho pozná.

Pozvanie MS SSV
Miestna skupina SSV pozýva na svätú omšu za členov SSV, ktorá bude 
23. apríla 2013 (utorok) o 16.30 vo farskom kostole Nanebovzatia Panny 
Márie.
Po svätej omši bude beseda a agapé.
Dňa 27. apríla 2013 (sobota) vás o 19.00 pozývame do Katedrály sv. 
Františka Xaverského na modlitbu posvätného ruženca v priamom 
vysielaní Rádia Lumen.

Koncert
V nedeľu 21. apríla (dnes) po večernej svätej omši vás pozývame na 
krátky koncert skupiny Javorčatá - študentov KGŠM. Zahrajú a zaspievajú 
nám skladby, s ktorými vystúpia na festivale zborov cirkevných škôl 
v Košiciach. 
Dobrovoľný príspevok, ktorý im dáte, použijú na cestovné. 


