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Liturgický kalendár:
Pondelok
Streda
Štvrtok
Nedeľa

3.6.
5.6.
6.6.
9.6.

Oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu

Sv. Karola Lwangua spoločníkov, mučeníkov
Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
Sv. Norberta, biskupa

spomienka
spomienka
ľub. spomienka

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého
V nedeľu, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže každý, kto sa zúčastní na verejnom recitovaní
alebo speve hymnu Veni, Creator získať úplné odpustky za zvyčajných podmienok (byť v milosti
posvävujúcej, prijať sväté prijímanie, vzbudiť si odpor k hriechu a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca
Otčenáš, Zdravas a Sláva.
V tento deň otec biskup Marián Chovanec udelí našim birmovancom sviatosť birmovania počas
slávnostnej svätej omše o 10.30 hod. Svätá omša o 9.30 hod. preto nebude.

Letné kántrové dni
V stredu, piatok a sobotu sú Letné kántrové dni. Ich obsahom sú modlitby za jednotu kresťanov a za
duchovné povolania.

Zbierka na katolícke masmédiá
Dnes sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Všetkým darcom už dopredu vyslovujeme
úprimné Pán Boh zaplať.

Zmena času svätých omší
Minulú nedeľu som vám oznámil, že som od 1. júla 2019 ustanovený za farára Farnosti Kriváň. Novým
farárom farnosti Katedrála bude vdp. dekan Peter Staroštík.
V súvise s touto zmenou a so zmenou farára vo farnosti BB-Mesto, sa budú na môj podnet, aj podnet
otca biskupa, postupne v oboch farnostiach meniť počet a čas svätých omší.
Zatiaľ pre Katedrálu od 1. júla platí táto zmena: V pracovné dni budú sv. omše o 7.00 a 18.00 hod.
V sobotu len večerná o 18.00 hod. V nedele ostávajú tak ako býva: o 8.00, 9.30 a 18.00 hod.
Keď je prenos svätej omše do Slovenského rozhlasu, bude o 9.00 hod.
Preto sa od pondelka bude dať zapísať si úmysly svätých omší na júl a august. Na ďalšie mesiace sa bude
zapisovať až potom, keď to vyhlási p. dekan Staroštík.

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

