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Liturgický kalendár:
Pondelok

13.4. Sv. Martina I., pápeža a mučeníka

Nedeľa

19.4.

ľub. spom.

3. NEDEĽA VO VEĽKONOČNOM
OBDOBÍ

Sv. omša do Slovenského rozhlasu - Upozorňujeme na zmenu!
Budúcu nedeľu bude svätá omša do Slovenského rozhlasu
o 9.00 hod. Hlavným celebrantom bude dp. Martin Ďuračka,
duchovný správca UPC.
Kto by sa omšekal, má možnosť ísť na svätú omšu do kostola
Povýšenia Sv. Kríža („Slovenského“), kde je sv. omša o 9.45 hod.

Spovedanie v Katedrále
Od pondelka bude spovedná služba v pravidelnom čase od 9.00 do
17.00 hod.

Slávnosť Božieho milosrdenstva
S týmto sviatkom je spojený najväčší prísľub Milosrdného Ježiša:
Duša, ktorá po dobrej svätej spovedi pristúpi v tento deň k svätému
prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň
sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Je to
úžasný prísľub, ktorého hodnota sa rovná sviatosti krstu.
Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho
milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz
a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov
(sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a
pomodlí sa Modlitbu Pána (Otčenáš) a Verím v Boha a pridá k tomu
nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný
Ježišu, dôverujem v Teba), môže získať úplné odpustky pre seba
alebo pre duše v očistci.
Dnes je na Belvedéri odpustová slávnosť o 15.00 hod. Hlavným
celebrantom bude dp. Pavol Jurčaga, náboženský redaktor Rádia
LUMEN.

Zbierka na Svätú zem
Počas Veľkonočného trojdnia sa pri „Božom hrobe“ vyzbieralo 455
Eur. Tieto peniaze boli poukázané na potreby cirkvi v Jeruzaleme a
vo Svätej Zemi. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

Život vo farnosti
Obetovali ste
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 20 Eur a
bohuznáma 10 Eur.
Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať!

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
V mesiaci marec ste prostredníctvom Verejnej zbierky na
opravu Kaplnky sv. Jána Nepomuckého prispeli celkovou sumou
1.681,38Eur. Z toho na účet prišlo 195 Eur, na zberných miestach
za sviece a magnetky 1.466,40 Eur (Katedrála 375,11 Eur, Fončorda
805, Eur, Badín 196,80 Eur, Mammacentrum 20 Eur, Infocentrum
MBB 36,17 Eur, KGŠM 33,30 Eur), za knihy 20,00 Eur.
Spolu za január - marec sa tak vyzbieralo 5.274,08 Eur, za
propragačné a darčekové predmety sme zaplatili 1.596,84 Eur. Na
účte aktuálne máme 3.677,24 Eur.
Všetkým doterajším darcom úprimné Pán Boh zaplať!
Predmety (sviečky, magnetky, knihy), kúpou ktorých je možné
podporiť Zbierku, si môžete zakúpiť na týchto miestach:
• Katedrála sv. Františka Xaverského
• Informačné centrum mesta BB, Radnica, Nám. SNP 1
• Mammacentrum sv. Agáty, T. Andrašovana (Belvedér)
• Forum caffe restaurant, Nám. SNP 27
• kostoly farností Fončorda, Radvaň a Badín a KGŠM
O darcoch a daroch, ako aj ďalšie informácie o Kaplnke
sv. Jána Nepomuckého, nájdete na internetovej stránke farnosti:
www.katedralabb.sk
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