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Liturgický kalendár:
Pondelok
Utorok
Streda
Nedeľa

Sv. Martina Porres, rehoľníka
4.11. Sv. Karola Borromea, biskupa
5.11. Sv. Imricha
9.11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky
3.11.

ľub. spom.
spomienka
ľub. spom.
sviatok

Otvorenie katedrálnej krypty - dušičková pobožnosť
V nedeľu, v deň Spomienky na všetkých zosnulých, budeme mať v
katedrálnej krypte dušičkovú pobožnosť a to hneď po druhej svätej omši,
teda o 10.30 hod.
Mládež bude mať dušičkovú pobožnosť v utorok 4. novembra po večernej
svätej omši.

Úplné odpustky
Nezabudnime, že do 8. novembra môžeme získať úplné odpustky raz
denne vždy pre jednu dušu v očistci. K tomu treba navštíviť cintorín a aspoň
mysľou sa pomodliť za zosnulých. A ešte treba splniť tri podmienky: sv.
spoveď (byť v milosti posväcujúcej), sv. prijímanie (najlepšie v ten deň)
a modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas’ a Sláva). Využime
túto veľkú milosť a pomôžme dušiam, ktoré trpia v očistci a sebe pomôcť
už nemôžu.

Sviečka za nenarodené deti
Aj tento rok sa uskutoční celoslovenská akcia Sviečka za nenarodené
deti. Hlavnou myšlienkou tejto akcie je spojiť Pamiatku na všetkých
zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli
pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti je možné
vyjadriť symbolicky večer 2. novembra zapálením sviečky a modlitbou
alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny. Sviečku s logom kampane môžete
si kúpiť dnes po každej svätej omši. Symbolická cena plastovej sviečky je
1 €. Vaše príspevky budú použité na aktivity zamerané na ochranu života,
ľudskej dôstojnosti a rodiny.

Prvý piatok a sobota
V týždni bude prvý piatok v mesiaci. Prvpiatkovú pobožnosť budeme mať
v závere ranných svätých omší a večer na ukončenie adorácie.

35. výročie založenia katedrálného mládežníckého zboru
V sobotu vo svätej omši o 18:00 by chceli bývalí a súčasní členovia
katedrálného mládežníckého zboru poďakovať Pánu Bohu, že už 35 rokov
tento zbor funguje a aj oni mohli byť istý čas členmi. Svätú omšu celebruje
náš pán dekan Mons. Ján Krajčík.

Stretnutie prvoprijímajúcich
Budúcu nedeľu pri svätej omši o 9.30 hod. bude stretnutie prvoprijímajúcich
detí aj s rodičmi. Prosíme najmä vás, ktorí budete na tejto svätej omši, aby
ste nechali voľné lavice, ktoré budú pre nich rezervované.

Spievané vešpery
Aj tento mesiac sa budeme modliť spievané vešpery. V budúcu nedeľu
9. novembra po večernej svätej omši, približne o 19:00 hodine. Všetkých
vás na túto liturgickú modlitbu pozývame.

Pozvánka na katechézu
Budúcu nedeľu vás pozývame na ďalšiu katechézu v rámci roku
Sedembolestnej Panny Márie na tému: Mária si všíma potreby ľudí.
Katechézu prednesie náš kaplán, Pavel Gyurász.

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré
bude vo štvrtok po večernej svätej omši.
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