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Nech nám Pán v novom roku 
2018 pomáha a žehná nás.
Predovšetkým, nech nám pomôže 
byť otvorenými pre lásku, ktorú 
môžeme prijímať, ako aj pre tú, 
ktorú môžeme sami dávať. 
Tak, ako to je a má byť v každej 
rodine. Aj v našej farskej.

Vaši kňazi Ján a Peter

Liturgický kalendár:
Pondelok 1.1. PANNY MÁRIE BOHORODIČKY slávnosť

Utorok 2.1.
Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, 
biskupov a učiteľov Cirkvi

spomienka

Streda 3.1. Najsvätejšieho mena Ježiš ľub. spom.

Sobota 6.1. ZJAVENIE PÁNA slávnosť

Nedeľa 7.1. KRST KRISTA PÁNA slávnosť

POZOR!!!  ZMENA ČASU!!!
Na slávnosť Zjavenia Pána (v sobotu 6.1.2018) bude o 9.00 hod. 

vysielaná svätá omša do Slovenského rozhlasu.

Preto svätá omša o 9.30 nebude!
Hlavným celebrantom bude 

Mons. Marián Chovanec, diecézny biskup.
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Vzývanie Ducha Svätého
Kto sa 1. januára pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní 
hymnu Veni Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý tvorivý, môže získať 
úplné odpustky za obvyklých podmienok. 
Zároveň vás pozývame na slávnostnú svätú omšu o 9.30 hod., ktorú bude 
celebrovať diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Spovedanie
V Katedrále bude spovedná služba od utorka 2. januára do piatku 5. 
januára 2018 v upravenom čase ako cez prázdniny, teda od 9.00 hod. do 13.00 
hod.

Prvý piatok a sobota
V týždni je prvý piatok - pobožnosť bude v závere ranných svätých omší a 
večer na ukončenie adorácie.
V sobotu pozývame aj na fatimský program na Starých Horách.

Vianočné koncerty
Pozývame Vás na Vianočné koncerty, ktoré budú v našej Katedrále prvý 
januárový týždeň.
V stredu 3. januára 2018 o 19.00 hod. sa predstaví slovenský organista 
Stanislav Šurin, spolu s nemeckým majstrom na panovej 6 aute Helmutom 
Hauskellerom. 
Počas koncertu uvedú aj svoje nové spoločné CD Anima Mundi.
V nedeľu 7. januára 2018 bude svätú omšu o 9.30 hod. doprevádzať spevácky 
zbor Ars Vocalis. Po svätej omši si môžete v ich podaní vypočuť niekoľko 
skladieb.
V nedeľu 7. januára 2018 o 16.30 hod. sa nám predstaví Katedrálny 
spevácky zbor Xaverius, spolu so sólistami Annou Ciganocovou (soprán), 
Janou Macíkovou (husle), Alexandrou Volentierovou (6 auta) a Andrejom 
Kozárom (trúbka). Na organe bude sprevádzať Matúš Kucbel. 
Po koncerte budú doprevádzať liturgiu svätej omše.

Život farnosti
Sviatostný život
Do Rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu 29.12.2017 začlenili Oliver Marčan 
a Vladimír Šimo.
Do domu Nebeského Otca sme 28.12.2017 vyprevadili Irenu Čelkovú (76 r.)


