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Liturgický kalendár:

Blahorečenie Titusa Zemana
V sobotu 30. septembra sa v Bratislave uskutoční blahorečenie 
saleziána Titusa Zemana. Farnosť BB-mesto organizuje autobus. 
Kto by sa chcel zúčastniť tejto slávnosti, môže sa prihlásiť, najneskôr 
však zajtra 25.9.2017  vo farskom kostole v sakristii alebo na fare 
BB-mesto (oproti pošte). Autobus pojde v sobotu ráno o 5.00 hod. od 
farského kostola. Predbežná cena je 15 eur (záleží od obsadenosti 
autobusu).
Sväté omše
Opätovne prosím o pochopenie, že v soboty sväté omše o 8.30 hod. 
v Katedrále nebudú, nakoľko by som musel takmer každú sobotu 
zháňať výpomoc v iných farnostiach, kde tiež majú dosť svojich 
povinností.
UPC Š. Moysesa oznamuje, že sväté omše sú v UPC v rovnakom 
čase ako bývali.
V kostole sv. Alžbety skončil prázdninový režim a tak sú sväté omše 
v pracovné dni ráno o 6.00 hod. aj popoludní o 15.30 hod.
Korunka Božieho milosrdenstva
Pozývam vás na spoločnú modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva, 
ktorou môžeme získavať úplné odpustky. Keďže jednou z podmienok 

Utorok 26.9. Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov ľub. spom.

Streda 27.9. Sv. Vincenta de Paul, kňaza spomienka

Štvrtok 28.9.
Sv. Václava, mučeníka Sv. Vavrinca Ruiza a 

spoločníkov, mučeníkov
ľub. spom.

Piatok 29.9.
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, 

archanjelov
sviatok

Sobota 30.9. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi spomienka

Nedeľa 1.10. 26. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“ slávnosť
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je modlitba pred Eucharistiou, pozývam vás v pracovné dni o 15.00 
hod. k spoločnej modlitbe do Katedrrály. Keby sa mi z vážnej príčiny 
nedalo prísť, spoločnú modlitbu povedie niekto z vás.
Príprava na birmovku
Možnosť prihlásiť sa na prípravu k sviatosti birmovania platí do 
konca septembra. Osobitne povzbudzujeme dospelých, ktorí ešte 
nemajú birmovku aby sa na ňu pripravili a prijali ju. Príprava 
dospelých prebieha individuálne.
Upratovanie kostola

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

Pozývame
Organový festival VIVAT VOX ORGANI
V stredu 27. septembra 2017, o 19.30 hod. vás pozývame do Katedrály 
na deviaty koncert piateho ročníka medzinárodného festivalu 
organovej hudby VIVAT VOX ORGANI. Predstaví sa organista 
Marek Štrbák.
Medzinárodný organový festival Vivat vox organi 2017 uzavrieme 
v nedeľu 1. októbra 2017 o 16.00 v Evanjelickom kostole na Lazovnej 
ulici, koncertom slovenského organistu Marka Dietricha a trubkára 
Andreja Kozára. Koncert bude zároveň pripomenutím ekumenickej 
spolupráce cirkví na území nášho mesta.

Vincentínsky týždeň
Pri príležitosti slávenia 400. výročia vincentínskej charizmy vás 
bratia vincentíni pozývajú na Týždeň sv. Vincenta od 24. do 30. 

septembra 2017 do kostola sv. Alžbety. Bude možnosť vykonania 
generálnej sv. spovede, uctiť si relikvie sv. Vincenta, pozrieť @ lm 
o sv. Vincentovi... Viac informácií nájdete na plagáte.


