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Liturgický kalendár:
Pondelok

26.5. Sv. Filipa Neriho, kňaza

spomienka

Utorok

27.5. Sv. Augustína z Canterbury, biskupa

ľub. spom.

Štvrtok 29.5. NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
Nedeľa

1.6.

slávnosť

7. NEDEĽA VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána
Vo štvrtok 29. mája je prikázaný sviatok Nanebovsúpenia Pána.
To znamená, že v tento deň, resp. v stredu večer, sa máme zúčastniť
na svätej omši. Sväté omše budú ako v pracovný deň.

Prosebné dni
Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden
deň. Obsahom je prosba za úrodu.
V Katedrále sa budeme spoločne modliť na tento úmysel v stredu
pri svätých omšiach.

Zbierka na katolícke masmédiá
Budúcu nedeľu bude celodiecézna zbierka na katolícke masmédiá.
Všetkým darcom už dopredu vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude v stredu, po
večernej sv. omši, nakoľko vo štvrtok je prikázaný sviatok.

Život vo farnosti
NOC KOSTOLOV
Zo srdca ďakujeme všetkým organizátorom, účinkujúcim, ale aj
návštevníkom tohtoročnej „Noci kostolov“!

Sviatostný život
Do Rodiny Božích detí sa 18. mája 2014 krstom začlenila Adela
Talánová.

Sviatostné manželstvo si vyslúžili: v sobotu 17. mája 2014 Radek
Pavlovič a Tatiana Máliková.
Do Domu Nebeského Otca sme vyprevadili 21. mája 2014 Emíliu
Tisoňovú (76r.).

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 10 Eur, z krstu
Adely Talánovej 30 Eur;
na kvety: novomanželia Pavlovičovci 70 Eur, z pohrebu Emílie
Tisoňovej 20 Eur.
Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvania
VIVAT VOX ORGANI
Pozývame vás na cyklus letných organových koncertov pod názvom
Vivat vox organi, ktorého 2. ročník začne v stredu 4. júna o 19.00
hod. v Katedrále, koncertom vynikajúceho českého organistu
Ondřeja Muchu. Svoj druhý koncert odohrá 8. júna o 19.00 hod. v
Radvani na Hôrke.
25. júna 2014 o 19.00 hod. si v Katedrále vypočujeme organové
diela v podaní Marka Dietricha.
Priatelia hudby sa predstavia so svojím programom 27. júla 2014 o
16.00 hod. v kostole sv. Jakuba v Jakube.
Stanislav Šurin sa predstaví 15. augusta 2014 o 19.00 hod. v
Katedrále.
Slávnostnú bodku cyklu letných organových koncertov pod
názvom Vivat vox organi zažijeme 3. septembra 2014 o 19.00 hod.
v Katedrále v podaní umelca svetového mena: Davida di Fiore.
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