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Liturgický kalendár:
Utorok

12.9.

Streda

13.9.

Štvrtok

14.9.

Piatok

15.9.

Sobota

16.9.

Nedeľa

17.9.

Najsvätejšieho mena Panny Márie
Sv. Jána Zlatoústeho,
biskupa a učiteľa Cirkvi
Povýšenie svätého kríža
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE,
PATRÓNKY SLOVENSKA
Sv. Kornélia, pápeža,
a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov
24. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

ľub. spom.
spomienka
sviatok
slávnosť

spomienka

POZOR!!! ZMENA ČASU!!! 2x!!!
V piatok 15. septembra a v nedeľu 17. septembra 2017
bude o 9.00 hod. svätá omša vysielaná do Slovenského rozhlasu.

Preto svätá omša o 9.30 nebude!
Príprava na 1. sv. prijímanie
Oznamujeme rodičom detí, ktoré nechodia na ZŠ Golianova, ale
sú z našej farnosti a chcú aby sa ich dieťa pripravilo na Prvé sväté
prijímanie v našej farnosti, aby sa pre základné informácie zastavili
v sakristii alebo na fare, najneskôr však do 20. septembra 2017.
Prvé, spoznávacie stretnutie bude totiž v sobotu 23. septembra 2017
na farskom dvore o 12.00 hod.

Príprava na birmovku
Opäť dávame do pozornosti možnosť prihlásiť sa na prípravu
k sviatosti birmovania. Prihlásiť sa môžu všetci, kto ukončil 8.
ročník ZŠ. Osobitne povzbudzujeme dospelých, ktorí ešte nemajú
birmovku aby sa na ňu pripravili a prijali ju. Príprava dospelých
prebieha individuálne.

Boj proti hladu
Dnes, 10. septembra budú sestry vincentky robiť pred Katedrálou
zbierku „Boj proti hladu“. Minulý 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.

Organový festival VIVAT VOX ORGANI
V stredu 13. septembra 2017, o 19.30 hod. vás pozývame do
Katedrály na siedmy koncert piateho ročníka medzinárodného
festivalu organovej hudby VIVAT VOX ORGANI. Predstaví sa nám
francúzsky organista Geraud Guillemot (výslovnosť: Žeró Gijemó).

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 2. septembra: začlenili
Eliška Ižová, Paulína Uličná, Mia Šebová a Lívia Migová;
3. septembra: Simona Muchová.
Sviatosť manželstva si 2. septembra vyslúžili Vladimír Babula a
Ivana Kočíková; Martin Haluška a Eva Chovancová.

Obetovali ste
Na kostol: z krstov Elišky Ižovej 20 eur, Paulíny Uličnej 20 eur, Lívie
Migovej 20 eur, Mii Šebovej 50 eur.
Na kvety: novomanželia Babulovci 70 eur, novomanželia Haluškovci
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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