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Liturgický kalendár:

Úplné odpustky
Pri príležitosti sviatku Katedry sv. Petra, môžeme získať úplné 
odpustky od poludnia 21. februára do polnoci 22. februára, ak 
sa v Katedrále pomodlíme Otčenáš a Verím v Boha, pri splnení 
základných podmienok (byť v milosti posväcujúcej, vzbudiť si odpor 
k hriechu, prijať sväté prijímanie a pomodliť sa na úmysel Svätého 
Otca modlitby: Otčenáš, Zdravas a Sláva).

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

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

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

Štvrtok 21.2.
Sv. Petra Damianiho, 
biskupa a učiteľa Cirkvi

ľub. spom.

Piatok 22.2. Katedra sv. Petra, Apoštola sviatok

Sobota 23.2. Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka ľub. spom.

Nedeľa 24.2. 7. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
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Pozývame
Duchovné cvičenia pre laikov
Naša diecéza ponúka duchovné cvičenia pre laikov - 4 termíny. 
Ponuku nájdete na výveske.

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.


