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Liturgický kalendár:
Pondelok
Sobota
Nedeľa

Bl. Titus Zeman, kňaz a mučeník
13.1. Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi
14.1. 2. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
8.1.

ľub. spom.
ľub. spom.

Koniec Vianočného obdobia
Dnešnou nedeľou končí Vianočné obdobie a začína obdobie „CEZ
ROK“, časť „B“.

Poďakovanie
Ďakujem zo srdca všetkým vám, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom
(upratovaním, výzdobou, spevom, finančnou podporou, či inak)
zapojili do prípravy a dôstojného prežívania vianočných sviatkov
v našej Katedrále. Nech vám to dobrý Pán Boh odmení svojim
požehnaním.

Spovedanie
V Katedrále bude spovedná služba od pondelka 8. januára 2018
už v pravidelnom čase, teda od 9.00 hod. do 17.00 hod.

Stretnutie prvoprijímajúcich
Budúcu nedeľu pri svätej omši o 9.30 hod. budeme pokračovať
v stretnutiach s prvoprijímajúcimi deťmi. Preto prvé lavice budú
rezervované pre deti s rodičmi.

Požehnanie detí
Koncom novembra sme začali dávať požehnanie (krížik) deťom nie
počas svätého prijímania, ale po záverečnom požehnaní. Bolo to na
žiadosť viacerých rodičov a je to naozaj dobrá prax, pretože vtedy je
kňaz iba pre deti a nemusí si počas rozdávania svätého prijímania
dávať pozor aby nezneuctil Sviatosť Oltárnu. Budeme to v Katedrále

praktizovať vždy pri nedeľných svätých omšiach, že po záverečnom
požehnaní kňaz zíde pod schodíky. Rodičov prosím aby ste deti
priviedli, najmä zo začiatku, lebo niektoré majú ešte strach ísť samé
pomedzi lavice dopredu.

Zber poštových známok
Slovenské misijné hnutie poriada Zber použitých poštových známok.
Zberná krabica je za lavicami, do nej môžete až do 2. februára 2017
vhadzovať použité známky, ktoré sa použijú na podporu misijných
projektov.

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

Život farnosti
Obetovali ste
Na kostol: bohuznáma 5 eur, bohuznámy 10 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.
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