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Liturgický kalendár:
Pondelok

3.2.

Streda

5.2.

Štvrtok

6.2.

Sobota

8.2.

Nedeľa

9.2.

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka,
Sv. Oskára, biskupa
Sv.Agáty, panny a mučenice
Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov,
mučeníkov
Sv. Hieronyma Emilianiho,
Sv. Joefíny Bakhity, panny

ľub. spom.
spomienka
spomienka

ľub. spom.

5. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Svätoblažejské požehnanie
V pondelok je možnosť prijať „svätoblažejské“ požehnanie hrdla
so sviecami, ktoré bude v závere svätých omší namiesto záverečného
požehnania.
Prvý piatok
V týždni je prvý piatok mesiaca. Prvopiatková pobožnosť bude
v závere ranných svätých omší a večer na ukončenie adorácie.
Svätá omša za účasti detí
Budúcu nedeľu 9.1.2014 bude svätá omša o 9.30 za účasti detí, najmä prvoprijímajúcich. Preto prosíme aby ste deťom s ich rodičmi
ponechali voľné zarezervované predné lavice.
Rok Sedembolestnej Panny Márie v našej farnosti
Budúcu nedeľu 9.2. vás o 8.50 hod. (po prvej svätej omši) pozývame
na 2. katechézu v „Máriinej škole“ s názvom: Mária plní Mojžišov
zákon.
V rámci Roka Sedembolestnej Panny Márie vás pozývame budovať
naše farské spoločenstvo Modlitbou za farnosť Katedrála. Zapojiť
sa môže rodina, spoločenstvo alebo jednotlivec. Pri putovnej svieci
so symbolom Sedembolestnej Panny Márie sa pomodlí

denne 1 desiatok ruženca na úmysly a za potreby farnosti. Svieca
s kartičkou, na ktorej sú úmysly, sa bude odovzdávať vždy v nedeľu
pri svätej omši pred požehnaním. Kto sa chce zapojiť, môže sa
zapísať do poradia na prihlasovacom hárku, ktorý je v sakristii a
určiť si, pri ktorej svätej omši chce sviecu prevziať. Pozývame vás
zapojiť sa do tejto modlitbovej reťaze, lebo takto sa každý deň za
nás, ktorí tvoríme katedrálne farské spoločenstvo, či už bydliskom
alebo účasťou na svätých omšiach, bude niekto modliť a na príhovor
Panny Márie vyprosovať Božie požehnanie.

Oznam policajného kaplána
Ľudský život je posvätný, preto si nikto a za žiadnych okolností nemôže prisvojovať právo priamo zničiť seba alebo iného človeka.
Každoročne tragicky zahynie pri dopravných nehodách na slovenských cestách aj množstvo chodcov. Po vyhodnotení dopravných
štatistík sa ukázalo, že ľudia dochádzajúci na bohoslužby vo večerných hodinách patria medzi ohrozené skupiny. Je naliehavé a potrebné predchádzať tragickým následkom, preventívne chrániť ich
zdravie a bezpečnosť.
Dňom 1. 1. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z.
z. o cestnej premávke. Rozširuje povinnosť chodcov idúcich po
krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať aj
v obci na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.
Za uvedené porušenie povinnosti chodcov je možné podľa zákona o priestupkoch uložiť v správnom konaní pokutu do 100 eur a
v blokovom konaní do 50 eur.
V tejto súvislosti si dovoľujeme chodcom odporučiť umiestnenie
reflexného prvku na dobre viditeľnom mieste pohyblivej časti tela,
na horných alebo dolných končatinách, bližšie k vozovke – stredovej
deliacej čiare.
Zakúpiť si ich môžete v papiernictve, športových obchodoch alebo
na čerpacích staniciach.
Ďakujeme, že aj s Vašim prispením pomôžeme k zodpovednému

správaniu a ochrane života a zdravia.
Nech Vás hreje pocit, že možno aj Vašou zásluhou nevyhasol ďalší
ľudský život.
Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré
bude vo štvrtok po večernej svätej omši.

Život vo farnosti
Sviatostný život

Do Rodiny božích detí sa 18.1.2014 sviatosťou krstu začlenila Sára
Berková.

Vaša pomoc

V uplynulom týždni prispeli na kostol: bohuznámy 20 Eur,
bohuznámy 20 Eur; na kvety: bohuznáma 10 Eur.
Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Pozývame
Sväté omše v anglickom jazyku
K pozvánke na sväté omše s platnosťou na nedeľu v anglickom jazyku, ktoré bývajú v Katedrále každú sobotu o 16.45 hod., vám oznamujeme možnosť sviatosti zmierenia cca 20 minút pred touto
svätou omšou.
Pozvánka na výstavu
Pozývame vás na výstavu s historickou tematikou s názvom: Obnovený pôvab mortuárií - oslava života na jeho konci. Výstava sa ukutoční v dňoch od 6. februára do 9. marca 2014 v Thurzovom dome.
Medzi mortuáriami je aj mortuárium 1. banskobystrického biskupa
Františka Berchtolda a biskupa Antona Makaya.
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