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Liturgický kalendár:
Utorok
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Sv. Terézie z Kalkaty (Matky Terezy),
panny a rehoľnice
Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého
7.9.
a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov
8.9. Narodenie prebl. Panny Márie
9.9. Sv. Petra Clavera, kňaza
10.9. 23. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
5.9.

ľub. spom.

spomienka
sviatok
ľub. spom.

Celodiecézne rekolekcie
Vo štvrtok budú v Kňazskom seminári v Badíne celodiecézne
rekolekcie kňazov. Preto sv. omša o 8.30 hod. nebude.

Spovedná služba
Od pondelka 4. septembra bude spovedná služba v plnom režime,
teda od 9.00 hod. do 17.00 hod.
Len v tento štvrtok - vzhľadom na rekolekcie - bude spovedanie len
popoludní.

Boj proti hladu
Budúcu nedeľu 10. septembra budú sestry vincentky robiť pred
Katedrálou zbierku „Boj proti hladu“. Miulý rok sa takto vyzbieralo
279 433 eur (z toho z predaja medovníkových srdiečok takmer 220
000 eur). Vincentská rodina týmto ďakuje všetkým, ktorí prispeli
v minulosti alebo prispejú tento rok.

Zdravotná dovolenka dekana
Od 4. do 11. septembra budem na zdravotnej dovolenke. V prípade
potreby sa môžete obrátiť na dp. Petra Cabana buď osobne, keď bude
v kostole, alebo cez farské telefónne číslo 0910 123 644.

Organový festival VIVAT VOX ORGANI
V nasledujúcom týždni nás v rámci festivalu VIVAT VOX ORGANI
2017 čakajú dva koncertné večery.

Prvý z nich už tradične v katedrále sv. Františka Xaverského v stredu
6. septembra o 19.30 hod., kedy sa predstaví rakúsky organista, čembalista, muzikológ a rímsko-katolícky kňaz prof. Johann Trummer.
Festival bude pokračovať v piatok 8. septembra 2017 o 19.30 hod.
v bazilike minor na Starých Horách v podobe Koncertu plus.
Na obnovenom vzácnom organe starohorskej baziliky minor sa
predstaví francúzsky organista Geraud Guillemot (výslovnosť: Žeró
Gijemó), ktorý je titulárnym organistom kostola sv. Jána Krstiteľa
v Chaource (výslovnosť: Šaors), kde pôsobí za významným
barokovým organom z roku 1698.

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

Život farnosti
Sviatostný život
Do rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu 27. augusta začlenil Oskar
Peter Hlaváni.
Sviatosť manželstva si 25. augusta vyslúžili Andrej Gubo a Eva
Žalmanová; Tomáš Holba a Silvia Lopatovská; 26. augusta Ivan
Ivanič a Martina Debnárová, Vladimír Betka a Monika Lukáčová.

Obetovali ste
Na kostol: bohuznáma 50 eur;
Na kvety: novomanželia Gubovci 70 eur, novomanželia Holbovci
70 eur, novomanželia Ivaničovci 70 eur a novomanželia Betkovci 70
eur.
Nech vám to dobrý Boh štedro odmení v tom, čo od Neho najviac
potrebujete!
Kto by chcel prispieť priamo na farský účet, môže tak urobiť na
IBAN: SK48 0900 0000 0004 3364 8697.
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