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Liturgický kalendár:

Spovedanie v týždni
Prosím vás o trpezlivosť a porozumenie v súvise so spovedaním 
tento týždeň. Počas svätých omší sa nebude spovedať, lebo som 
ostal sám. Ráno budem k dispozícii 15 minút pred svätou omšou, 
večer (okrem štvrtka) 1/2 hodinu. V prípade potreby vyspovedám 
aj po svätej omši. Pátri karmelitáni budú spovedať v nezmenenom 
čase, teda od 9.00 do 13.00 hod.

Organový festival VIVAT VOX ORGANI
V stredu 9. augusta 2017, o 19.30 hod. vás pozývame do Katedrály 
na druhý koncert piateho ročníka medzinárodného feastivalu 
organovej hudby VIVAT VOX ORGANI. Predstaví sa nám 
propagátor liturgickej hudby a kancionálových katolíckych piesní, 
František Beer.

Prihlasovanie na birmovku
Pozývame chlapcov a dievčatá našej farnosti, ktorí ukončil 8. ročník 
ZŠ a takisto dospelých, ktorí sa chcú pripraviť na prijatie sviatosti 

Pondelok 7.8.

Sv. Sixta II., pápeža, a jeho spoločníkov, 
mučeníkov 
Sv. Kajetána, kňaza

ľub. spom.

Utorok 8.8. Sv. Dominika, kňaza spomienka

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

sviatok

Štvrtok 10.8. Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka sviatok

Piatok 11.8. Sv. Kláry, panny spomienka

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

Nedeľa 13.8. 19. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
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birmovania, aby si vyzdvihli prihlášku na farskom úrade alebo 
v sakristii. Prihlásiť sa môžete do konca prázdnin. Najbližšia 
birmovka bude na Turíce r. 2018.

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 krstom 5. augusta 2017 začlenil Štefan 
Mrva. 

Obetovali ste
Na kostol: z krstu Štefana Mrvu 50 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.


