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Liturgický kalendár:

Pondelok 8.8. Sv. Dominika, kňaza spomienka

Utorok 9.8.
Sv. Terézie Benedikty, rehoľníčky a 
mučenice,  spolupatrónky Európy

sviatok

Streda 10.8. Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka sviatok

Štvrtok 11.8. Sv. Kláry, panny spomienka

Piatok 12.8. Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky ľub. spom.

Sobota 13.8.
Sv. Ponciána, pápeža, 
a Sv. Hypolita, kňaza, mučeníkov

ľub. spom.

Nedeľa 14.8. 20. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Adorácie v stredy
Prosíme vás o trpezlivosť a pochopenie, že v stredy, minimálne 
popoludní, adorácie nebudú bývať vzhľadom na skúšky pred 
koncertmi. 

Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude tento týždeň vo 
štvrtok, po večernej sv. omši. 

Život farnosti
Sviatosný život
Sviatosťou krstu sa do Rodiny Božích detí začlenila 30. júla 2016 
Sabina Vigašová.
Sviatosť manželstva si 30. júla 2016 navzájom vyslúžili:
 - Henry Onyemaechi Akwari a Michala Liskovská
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 - Jozef Mak a Jana Valtrová
 - Richard Kondrát a Dominika Vančová

Pozývame
Organový festival VIVAT VOX ORGANI
V stredu 10. augusta 2016 Vás o 19.30 hod. pozývame na druhý 
koncert z cyklu IV. ročníka medzinárodného organového festivalu 
VIVAT VOX ORGANI. Predstaví sa nám vynikajúci a inovatívny 
rakúsky organista Klagenfurtského dómu Klaus Kuchling. 
Vo svojom programe sa predstaví prevažne s dielami obdobia baroka 
a romantizmu.
Klaus Kuchling vyštudoval Akadémiu múzických umení vo Viedni 
u Prof. Petera Planyavskeho a Prof. Alfreda Mitterhofera v odbore 
koncertný majster, cirkevná hudba a inštrumentálne vzdelanie. 
Pôsobí ako docent na univerzite múzických umení vo Viedni ako 
asistent profesora Petera Planyavskeho. Zároveň je tiež pedagógom 
na Štátnom konzervatóriu korutánskeho pre organ, improvizáciu a 
komornú hudbu.
Od roku 1992 je organistom a regnschórim Klagenfurtského 
dómu, kde pôsobí aj ako dirigent. Aktívne koncertuje doma aj 
v zahraničí, ako sólista, ale aj ako sprievod medzinárodných sólistov. 
Je spoluautorom rozhlasových nahrávok, premiér, televíznych 
produkcií a rôznych umeleckých projektov.

Škola osobnej formácie
Diecézne centrum mládeže Maják v Španej Doline otvára nový 
ročník Školy osobnej formácie. Je to ročný kurz zložený z ôsmich 
víkendových stretnutí. Určený je pre mladých vo veku od 16 do 
30 rokov. Na absolvovanie tohto kurzu je potrebná túžba ešte 
viac objavovať Krista a žiť s Ním, spoznávať seba samého, zažiť 
spoločenstvo – jednoducho „Pohnúť seba“ – tým správnym smerom.
Prihlášky je potrebné poslať do 31. augusta 2016.


