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Liturgický kalendár:

POZOR!!!  ZMENA ČASU!!!
V nedeľu 17.2.2019 bude o 9.00 hod. 

vysielaná svätá omša do Slovenského rozhlasu.

Preto svätá omša o 9.30 nebude!
Hlavným celebrantom bude Dp. Peter Staroštík, dekan.

Rekolekcie kňazov dekanátu
V pondelok 11. februára 2019 sa budú konať rekolekcie kňazov dekanátu 
BB-Katedrála. Slávnostná sv. omša bude v Katedrále o 8.30 hod. Keďže 
je aj svetový deň chorých a pri tejto sv. omši už tradične vysluhujeme 
sviatosť pomazania chorých, bude tak aj teraz, počas rekolekčnej sv. omše.

Modlitby farnosti za TV Lux
Od 11. do 17. februára sa naša farnosť modlí za TV Lux. Pri sv. omšiach 
budeme vkladať za toto katolícke médium jednu prosbu. Oni zas počas 
týždňa v relácii „Týždeň s farnosťou“ budú predstavovať našu farnosť.

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

Pondelok 11.2. Prebl. Panny Márie Lurdskej ľub. spom.

Štvrtok 14.2.
Sv. Cyrila, mnícha, a sv. Metoda, biskupa, 
patrónov Európy

sviatok

Nedeľa 17.2. 6. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
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Život farnosti
Obetovali ste
Na kostol: bohuznáma 20 eur, bohuznáma 5 eur, bohuznáma 50 eur.

Nech vám dobrý Pán Boh odmení všetky vaše dary, obety a modlitby!

Pozývame
Duchovné cvičenia pre laikov
Naša diecéza ponúka duchovné cvičenia pre laikov - 4 termíny. Ponuku 
nájdete na výveske.

Slávnosť v Selciach
V nedeľu 17. februára o 10.30 hod. bude diecézny biskup Marián Chovanec 
v Selciach celebrovať slávnostnú sv. omšu pri príležitosti 1150. výročia 
smrti sv. Cyrila. Pozývame vás na túto slávnosť. 

Pozvanie KGŠM
KGŠM pozýva piatakov a deviatakov ZŠ na jednodňové štúdium v čase 
od 18.2. do 1.3.2019. Informáce nájdete na plagáte na výveske.

Pozvanie do katedrálneho zboru Xaverius
Pre katedrálny spevácky zbor Xaverius je aktuálne začatý rok plný 
personálnych zmien. Ak by sa preto medzi Vami nachádzali muži a ženy, 
ktorí radi spievajú a chceli by sa pridať k zborovému spevu skrášľujúcemu 
liturgické slávenia v našej katedrále, práve teraz je vhodná príležitosť. 
Katedrálny spevácky zbor potrebuje nových spevákov a speváčky. 
Nácviky zboru prebiehajú vždy 1 podvečer v týždni, podľa dohody 
väčšiny, v trvaní približne 1,5 až 2 hodiny. Vystúpenia pri jednotlivých 
svätých omšiach a sviatkoch pripravujeme opäť po vzájomnej dohode a 
zhode väčšiny zboru. 
Na vstúpenie do zboru postačuje aspoň elementárna  znalosť nôt. 
Viac informácií, ako aj to ako sa prihlásiť, sa nachádza na letáčikoch za 
lavicami.


