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Liturgický kalendár:
Pondelok 2.6. Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov

ľub. spom.

Utorok

3.6. Sv. Karola Lwangua spoločníkov, mučeníkov

spomienka

Štvrtok

5.6. Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

spomienka

Piatok

6.6. Sv. Norberta, biskupa

ľub. spom.

Nedeľa

8.6. ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

slávnosť

Slávnosť birmovania v Katedrále
Budúcu nedeľu, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, otec biskup,
Mons. Marián Chovanec, vyslúži sviatosť birmovania v Katedrále
počas svätej omše o 10.30 hod.

Upozorňujeme, že svätá omša v Katedrále
o 9.30 budúcu nedeľu nebude!
Letné kántrové dni
Letné kántrové dni sú na budúci týždeň v sterdu, piatok a sobotu.
Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov a duchovné povolania.
Záväzný je jeden deň - u nás to bude v stredu.

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

Zbierka na katolícke masmédiá
Dnes je celoslovenská 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
Sviatostný život
Do Rodiny Božích detí sa krstom začlenili: 25. mája 2014 Maxim Opatrný
a 31. mája 2014 Matej Konárik.

Vaša pomoc

V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 20 Eur, z krstu Jany
Eremiášovej 10 Eur, bohuznáma rodina 50 Eur a z krstu Mateja Konárika
100 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.

Turíčna púť na Starých Horách
Farnosť Staré Hory a pátri karmelitáni vás pozývajú na tradičnú
Turíčnu púť, ktorá sa uskutoční v sobotu 7. júna od 17.00 hodiny
v Bazilike minor a vyvrcholí 8. júna o 10.30 hod. slávnostnou svätou omšou
na Studničke.

15. výročie Diecézneho centra mládeže
DCM pozýva na oslavu 15. výročia svojho založenia, ktorá sa uskutoční
v sobotu 7. júna na Španej Doline. Program začne sv. omšou o 10.00 hod.
a bude pokračovať do večerných hodín.
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