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Liturgický kalendár:
Streda

23.10. Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza

ľub. spomienka

Štvrtok

24.10. Sv. Antona Márie Clareta, biskupa

ľub. spomienka

Nedeľa

27.10. 30. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Zbierka na misie
Dnes je celoslovenská zbierka na misie. Všetkým darcom už vopred
úprimné Pán Boh zaplať.

Zmena času
Pripomíname, že budúci víkend sa zo soboty na nedeľu mení čas o 1 hodinu sa posúva dozadu.

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré
bude vo štvrtok, po večernej svätej omši.

Život vo farnosti
Sviatostný život
Sviatosť manželstva si 12. októbra 2013 vyslúžili: Vladimír Valent a
Darina Balážová, Michal Huntoš a Katarína Chabanová.

Vaša pomoc
V uplynulom týždni prispeli na kvety: novomanželia Valentovci 80
Eur, bohuznáma 5 Eur.
Za vaše finančné dary ako aj za kvety, ktoré ste prinášali a ktorými
sme mohli vyzdobovať oltáre v bočných kaplnkách, vyslovujeme
úprimné Pán Boh zaplať!
ĎAKUJEME AJ VÁM, KTORÍ STE
PODAROVALI
POTRAVINY A FINANCIE NA POLIEVKY PRE NÚDZNYCH!

Pozvánky
Fórum života
Fórum života pozýva všetkých záujemcov o spoluprácu v oblasti
ochrany ľudského života a rodiny na stretnutie s možnosťou
zapojenia sa do aktivít Fóra života.
Stretnutie sa uskutoční v stredu 23. októbra 2013 o 16.30 hod.
v Diecéznom centre Jána Pavla II. na Kapitulskej ulici, č. 21.
PROGRAM:
- Ochrana ľudského života ako výzva 21. storočia
- Zmysel a význam Národného pochodu za život
- Aktivity Fóra života a možnosti zapojenia sa do jeho aktivít
- Sviečka za nanarodené deti
- Diskusia
PREDNÁŠATELIA:
Predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová / podpredseda Fóra života
Marek Michalčík, pracovníci sekretariátu Fóra života a regionálni
spolupracovníci Fóra života.

Konferencia: Duchovné a kultúrne posolstvá misie sv.
Konštantína-Cyrila a Metoda
Spolok sv. Cyrila a Metoda Michalovce, Matica slovenská MO Zvolen,
Katedra cirkevných dejín pri Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulte UK Bratislava, skupina šíriteľov kultúrneho
a duchovného dedičstva sv. Cyrila a Metoda, POZÝVAJÚ dňa 26.
októbra 2013 na VEDECKÚ KONFERENCIU záujemcov, členov
spolkov, inštitúcií, učiteľov, kňazov.
Konferencia sa uskutočnení v Kňazskom seminári v Badíne,
v čase od 7.30 do 17.30 hod.
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