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Liturgický kalendár:

Rekolekcie kňazov dekanátu
Vo štvrtok sa budú konať dekanátne rekolekcie kňazov. 
Koncelebrovaná svätá omša bude v Katedrále o 9.00 hod. 
Zbierka na Seminár
Dnes je diecézna zbierka na Kňazský seminár. Všetkým darcom už 
dopredu vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Máj - mariánsky mesiac
Počas roku Fatimskej Panny Márie bude bývať na Starých Horách 
v bazilike a na Studničke púť vždy 13-teho v mesiaci, kedy bývali pred 
100 rokmi zjavenia Panny Márie vo Fatime počas piatich mesiacov. Ak to 
bude v sobotu, tak vždy dopoludnia a ak vo všedný deň, tak večer o 18.00 
hod. Organizovanie bude mať na starosti vždy niektorý dekanát.
Dekanát BB-mesto začne v sobotu 13. mája. O 10.30 hod. bude svätá omša 
a potom procesia so sochou Panny Márie na Studničku, počas ktorej sa 
budeme spoločne modliť ruženec. Pre Vás, ktorí chcete ísť autobusom, 
bude objednaný autobus a pristavený 13.5. na parkovisku pod Pamätníkom 
SNP o 9.15 hod.
Duchovné cvičenia
Od nedele večera do stredy poludnia budem dávať duchovné cvičenia pre 
laikov, v rámci diecézneho programu duchovnej služby veriacim, ako to 
bolo aj v predošlých Katedrálnych infolistoch. 
V prípade potreby Vás prosím obrátiť sa na kňazov, ktorí budú mať službu 
v Katedrále, alebo na ktorýkoľvek z farských úradov v meste.
Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude vo štvrtok, po večernej 
sv. omši. 

Štvrtok 11.5. Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice ľub. spom.

Piatok 12.5.
Sv. Nerea a Achila, mučeníkov
Sv. Pankráca, mučeníka

ľub. spom.

Sobota 13.5. Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej ľub. spom.

Nedeľa 14.5. 5. NEDEĽA VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ
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Život farnosti
Sviatostný život
Do rodiny Božích detí sa 29.4.2017 sviatosťou krstu začlenila So< a 
Vavreková.
Sviatoť manželstva si 29.4.2017 vyslúžili Ivan Maťúš a Júlia Dorčíková; 
Martin Jakál a Sandra Dobríková.
Do domu Nebeského Otca sme 26.4.2017 odprevadili Martu Ďurkovú 
(85r.).
Obetovali ste
na kostol: novomanželia Maťúšovci 50 eur, Konzervatórium J.L.Bellu za 
použitie Katedrály na koncert 25 eur; 
na kvety: novomanželia Maťúšovci 70 eur, novomanželia Jakálovci 70 eur.

Nech vám to dobrý Boh štedro odmení v tom, čo od Neho najviac 
potrebujete!

Kto by chcel prispieť priamo na farský účet, môže tak urobiť na IBAN: 
SK48 0900 0000 0004 3364 8697.

Pozývame
Pozvánka na púť seniorov
Združenie kresťanských seniorov pozýva na Stredoslovenskú púť senio-
rov na Staré Hory v Bazilike Návštevy Panny Márie 10. mája 2017 (stre-
da).
O 9.45 začne púť modlitbou sv. ruženca. O 10.30 bude Mons. Marián Cho-
vanec, diecézny biskup celebrovať svätú omšu. Po svätej omši bude po-
božnosť krížovej cesty.
Odchod autobusov z autobusovej stanice je o 8.00 a o 9.25 hod. 
Projekt 9 mesiacov za život
V rámci 2. ročníka Projektu 9 mesiacov za život vás pozývame 
na modlitbové stretnutia za záchranu počatého života  a úctu 
k ľudskému životu od počatia až po prirodzený skon, ktoré sa konajú 
v kaplnke Rooseveltovej nemocnice na 1. poschodí každú stredu 

po sv. omši, ktorá býva o 15.30 hod. Modlitby trvajú do 17.30 hod. Vedie 
ich nemocničný kaplán Juraj Adamkovič.


