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Celodiecézne rekolekcie
Vo štvrtok 9. januára sa v Kňazskom seminári budú konať celodiecézne 
rekolekcie kňazov. Preto svätá omša o 8.30 vo štvrtok nebude. 
Spovedná služba v tento deň začne až popoludní.

Sväté omše v anglickom jazyku
Pozývame vás na sväté omše v anglickom jazyku, ktoré budú bývať v Ka-
tedrále každú sobotu o 16.45, predbežne do konca februára. Ak sa táto 
ponuka ujme, budeme pokračovať aj v ďalších mesiacoch.

Kaplnka Panny Márie v domácnostiach
Minulú nedeľu nám sestry vincentky predstavili možnosť zapísať sa 
do spoločenstva rodín a jednotlivcov, ktorí by v rámci vytvoreného 
spoločenstva na týždeň prijali putujúcu kaplnku so soškou Panny Márie. 
To znamená, že ak je v spoločenstve napríklad 20 rodín, 1 rodina ju bude 
mať každý 20. týždeň.
Záväzkom je denne sa pomodliť akúkoľvek mariánsku modlitbu za seba, 
svoju rodinu a za tých, s ktorými tvoríme spoločenstvo. Viac informácií 
nájdete na letáčiku, ktorý je na nástenke. 
Zapísať sa môžete po svätých omšiach v sakristii.

Vianočné divadielko
V nedeľu 12. januára po svätej omši o 9.30, nám deti, ktoré sa pripravujú 
na 1. sväté prijímanie, predvedú krátke divadielko s vianočnou tematikou: 
Fanfáry pre Ježiška. Zo srdca vás na toto predstavenie pozývame!

Dobrá novina
Ďakujem všetkým, ktorí prijali koledu Dobrej noviny vo svojej domácnosti, 
ako aj tým, ktorí prispeli na tento cieľ. Naši koledníci vyzbierali 598 Eur. 
Táto suma bola v týždni odoslaná na účet, z ktorého sa budú hradiť 
projekty v Keni, Južnom Sudáne, Ugande a Rwande.

Liturgický kalendár:
Pondelok 6.1. ZJAVENIE PÁNA slávnosť

Utorok 7.1. Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza ľub. spomienka

Nedeľa 12.1. KRST KRISTA PÁNA
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Život vo farnosti
Sviatostný život
Do Domu nebeského Otca sme 2. januára 2014 vyprevadili JUDr. Jána 
Málusa (76 r.)

Vaša pomoc
V uplynulom týždni prispeli na kostol: bohuznáma 10 Eur, bohuznáma 
10 Eur, z pohrebu JUDr. Jána Málusa 60 Eur; na kvety: bohuznáma 20 
Eur.
Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Stále sa medzi vami nájdu takí, ktorí prispievajú potravinami alebo 
oblečením pre núdznych. 
Aj vám patrí osobitné poďakovanie a nech vám to Pán Boh bohato 
odmení!

Pozývame
Katedrálny spevácky zbor XAVERIUS
Náš Katedrálny spevácky zbor Xaverius bude doprevádzať slávenie liturgie 
pri svätej omši na slávnosť Zjavenia Pána 6.1.2014 o 18.00 hod. 
Po svätej omši, o 19.00 bude tradičný Vianočný koncert, na ktorý vás už 
teraz pozývame. 
Zbor Xaverius naspieval v roku 2013 aj svoj prvé CD, ktoré si za 
dobrovoľný príspevok môžete zakúpiť po svätých omšiach v sakristii alebo 
u poriadkovej služby počas pracovných dní od 9.00 do 17.00 hod. Výrobná 
cena 1 CD je 3,00 Eur. To, čo dáte naviac, bude na podporu činnosti zboru 
Xaverius, napr. na notový materiál.

Príprava na birmovku
Od februára začneme v našej farnosti prípravu na birmovku. 
Pripomíname, že príprava sa týka našich farníkov. Povzbudzujeme k 
príprave aj dospelých, ktorí nie sú pobirmovaní a nemajú prekážku. Aj 
keď sviatosť birmovania nie je potrebná ku spáse, ale bez nej nemôžete byť 
krstnými a birmovnými rodičmi.
Okrem toho je účinnou pomocou v našom kresťanskom živote. 
Dospelí sa budú pripravovať podľa individuálneho plánu, študenti 
v skupinách. Prihlásiť sa môžete do konca januára.


