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4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Pondelok

4.2. Pondelok 4. týždňa v Cezročnom období

féria

Utorok

5.2. Sv. Agáty, panny a mučenice

spomienka

Streda

6.2. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

spomienka

Štvrtok

7.2. Štvrtok 4. týždňa v Cezročnom období

féria

Piatok

8.2. Piatok 4. týždňa v Cezročnom období

féria

Sobota

9.2. Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

Nedeľa

10.2. 5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

slávnosť

SVÄTÉ OMŠE
pondelok - piatok

sobota

nedeľa

Konkatedrála
Sedembolestnej Panny Márie

600;1545

700; 1830

630; 800; 930; 1830
detská 1100

Kostol
sv. Egídia

1200

═══

600; 1700

Penzión – „Západ“

═══

═══

830

Nemocničná Kaplnka

1545

900

1545;1810



Dnes(3.2.)sa uskutočnív pastoračnom centre detský karneval. Začneme spoločne o 14.00 hod. Príchod je možný
už od 13.30 hod. Je pripravený veľmi bohatý program – divadlo pre deti, hry... Nakoľko na tento deň bolo
plánovane aj stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí, toto stretnutie bude neformálne na tomto karnevale.



V utorok 5.2.2019 sa o 18.00 hod. uskutoční v pastoračnom centre katechéza o úcte k Panne Márii, ktorú bude
viesť biblista František Trstenský.

 V utorok 5.2.2019 o 19.00 hod. bude v pastoračných priestoroch pod KU stretnutie pri filme Svedkovia
najväčšej lásky, ktorý je z produkcie Net for God.


Chorých, ku ktorým sa chodí na 1. piatok v centre mesta, navštívime až tento piatok 8.2.2019.



Na budúcu nedeľu 10.2.2019 vás pozývame na svätú omšu pri príležitosti svetového dňa chorých do nemocničnej
kaplnky o 15.45 hod. Pri svätej omši sa bude udeľovať sviatosť pomazania chorých.



Nakoľko vyšla od novej pastoračnej rady požiadavka prehodnotiť čas svätej omše, ktorú máme v týždni o 15.45
hod., chceme sa vás všetkých opýtať na názor, aký čas vám vyhovuje. Je možnosť sa vyjadriť tým, že vhodíte
lístok do pripravenej schránky, na ktorom napíšete čas, ktorý by vám najviac vyhovoval alebo vyplníte dotazník
na našej farskej webovej stránke alebo facebooku. Možnosť zapojiť sa do dotazníka bude do nedele 17.2.2019.

