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Liturgický kalendár:

Nový kaplán
Do našej farnosti príde nový p. kaplán, dp. Michal Mališ, ktorý 
u nás praxoval ako diakon. Privítame ho v nedeľu 1. júla pri sv. omši 
o 9.30, kedy nám udelí svoje novokňazské požehnanie. Takisto ho 
udelí aj pri sv. omši o 18.00, ktorú bude slúžiť.

Adorácia v piatok
V piatok adorácia nebude, nakoľko popoludní bude sobáš.

Pozvania a ponuky
Štúdium na Univerzite tretieho veku
Teologický inštitút v Rímskokatolíckej Cyrilo-Metodskej 
bohosloveckej fakulty UK pri Kňazskom seminári sv. Františka 
Xaverského v Badíne otvára v akademickom roku 2012/2013 
v rámci celoživotného vzdelávania UTV všeobecný ročník, 
po skončení ktorého si budú môcť študenti vybrať študijný odbor, 
v ktorom budú pokračovať v štúdiu ešte ďalšie dva akademické 
roky.
Počas prvého roka môžu získať základný prehľad v predmetoch 

Utotok 19.6. Sv. Romualda, opáta ľub. spom.

Štvrtok 21.6. Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka spomienka

Piatok 22.6.

Sv. Jána Fishera, biskupa, a sv. Tomáša 
Mórusa, mučeníkov
Sv. Pavlína z Noly, biskupa

ľub. spom.

Nedeľa 24.6. NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA slávnosť
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Filozo� a, Fundamentálna teológia, Biblické vedy, Cirkevné dejiny, 
Liturgika, Morálna teológia, Kánonické právo a Kresťanská 
archeológia.
V druhom a treťom roku to budú študijné odbory: Biblia, Sakrálne 
umenie, Kánonické právo, Antropologická katechéza, Kresťanská 
etika.
Termín podania prihlášky je do 31.8.2012. Formulár prihlášky 
náidete na www.xaver.sk alebo na študijnom oddelení v Kňazskom 
seminári v Badíne. Podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské 
vzdelanie s maturitou. Ročný poplatok je 57 Eur (dôchodcovia - aj 
pracujúci, invalidi) a 67 Eur (pracujúci).

Život vo farnosti
Sviatostný život
Do rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu začlenil 16. júna 2012 
Mojmír Barka.
Sviatosť manželstva si vyslúžili Marek Biro a Zuzana Gajdošová.

Vaše dary a príspevky
V uplynulom týždni ste � nančne prispeli na kvety: novomanželia 
Birovci 50 Eur; na kostol: z krstu Anety Andrejčíkovej 20 Eur, 
z krstu Mojmíra Barku 50 Eur, bohuznáma 5 Eur a ďalšia bohuznáma 
5 Eur.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!


