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Liturgický kalendár:

Pondelok 12.9. Najsvätejšieho mena Panny Márie ľub. spom.

Utorok 13.9.
Sv. Jána Zlatoústeho, 
biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka

Streda 14.9. Povýšenie svätého kríža sviatok

Štvrtok 15.9.
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, 
PATRÓNKY SLOVENSKA

slávnosť

Piatok 16.9.
Sv. Kornélia, pápeža, 
a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov

spomienka

Sobota 17.9.
Sv. Róberta Bellarmína, 
biskupa a učiteľa Cirkvi

ľub. spom.

Nedeľa 18.9. 25. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Celodiecézna rekolekcia kňazov
V piatok 16. séptembra 2016 sa bude v Kňazskom seminári konať 
celodiecézne stretnutie kňazov. Preto svätá omša v piatok o 8.30 hod. 
nebude. Úmysel, ktorý je nahlásený, odslúži Dp. Peter Caban.
Sväté omše na Kalvárii
Pátri karmelitáni oznamujú, že približne do konca septembra sväté 
omše nebudú bývať v kostolíku, ale v kláštore. 
Farská púť
V piatok a sobotu sa uskutoční naša farská púť v Roku milosrdenstva 
do Krakova, Wadovíc a Osvienčimu. Prosíme aj vás, ktorí ostávate 
doma o modlitby, aby púť priniesla ovocie milosrdenstva nielen 
nám, ktorí ideme, ale celému nášmu spoločenstvu.
Prvé sväté prijímanie
Prosíme rodičov, ktorým dieťa nechodí na ZŠ Golianova, ale bývajú 
v našej farnosti a chcú aby ich dieťa prijalo túto sviatosť vo farnosti, 
aby sa do 22. septembra ohlásili na farskom úrade osobne alebo 
telefonicky.
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Život farnosti
Sviatosný život
Sviatosťou krstu sa do Rodiny Božích detí 27. augusta 2016 začlenil 
Adam Džudža.
Sviatosť manželstva si navzájom vyslúžili:
26. augusta 2016 - Milan Bernát a Lenka Jančová,
27. augusta 2016 - Tibor Dolák a Michaela Paprčiaková,
3. septembra 2016 - Martin Lukáč a Zuzana Šváčová.

Obetovali ste
Na kostol: bohuznáma rodina 20 eur.
Na kvety: novomanželia Bernátovci 70 eur, Lukáčovci 70 eur.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

Pozývame
Organový festival VIVAT VOX ORGANI
V stredu 14. septembra 2016 Vás o 19.30 hod. pozývame na siedmy 
koncert z cyklu IV. ročníka medzinárodného organového festivalu 
VIVAT VOX ORGANI. 
Práva na sviatok Povýšenia sv. Kríža sme pripravili festivalovú 
lahôdku v podobe improvizačného koncertu na texty Via Crucis 
Paula Claudela. Pôjde zároveň o uvedenia rovnomenného CD 
Martina Baka. Spolu s týmto vynikajúcim slovenským organistom 
sa predstaví aj slovenský herec a hudobník Kamil Mikulčík, k torý 
predvedie dramatizovanú recitáciu textov krížovej cesty.. 

Zároveň prosíme o pochopenie, že v stredu z dôvodu prípravy 

koncertu adorácia nebude.


