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NEDEĽNÉ

OZNAMY

10. nedeľa v cezročnom období 10.6.2018

Liturgický kalendár: v pondelok je spomienka sv. Barnabáša, apoštola, v utorok je
spomienka na bl. Františka Kesyho a spoločníkov, v stredu je spomienka sv.
Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi,
Dnes popoludní je stretnutie miništrantov a birmovancov.
Na budúci týždeň sa v Trnave uskutoční hudobný festival Lumen. Okrem programu
pre mladých je pripravený aj program pre mladé rodiny – viac nájdete na nástenke.
Mladí sa môžu prihlasovať na duchovné cvičenia, a ostalo ešte posledných 12
miest na celoslovenské stretnutie mládeže v Prešove P18 vo veku 15-30
roékov, veríme že lístky neprepadnú.
Stále je možnosť prihlásiť sa na chlapčenský a dievčenský tábor v Moravanoch pri
Piešťanoch. Prihlášky sú na stránke.
O dva týždne vo štvrtok 21. júna bude v našom kostole večernú sv. omšu
celebrovať saleziánsky biskup z Azerbajdžanu Mons. Vladimír Fekete.
Vyšlo nové číslo Viery do vrecka „Rozprávajme rozprávky“ o dôležitosti rozprávok
v procese výchovy.
Vydavateľstvo DON BOCO vydalo unikátnu knihu Vatikánska kuchárka, v ktorej sa
okrem receptov dozviete o živote vo Vatikáne a Švajčiarskej gardy, ako aj obľúbené
jedlá pápežov. Pri tejto príležitosti vydavateľstvo pozvalo autora a člena
gardy, Davida Geissera na Slovensko. Ak sa s ním chcete stretnúť osobne,
pozývame vás na prezentácie knihy spojených s ochutnávkou: utorok 12. júna o 18.00
– do Bratislava Flag Ship Restaurant (Námestie SNP 8) - moderuje Dado Nagy; streda
13. Júna o 18.00 – kníhkupectvo Martinus (Obchodná ulica 26).
Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na svedectvo manželov
Paškových z Trenčína na tému: "Ako zvládame, či nezvládame komunikáciu v
našom manželstve?" v pondelok 11.6. o 19:00 hod. v sále pod kostolom
Slovenská katolícka charita spolu s Bratislavskou arcidiecéznou charitou Vás srdečne
pozývajú upriamiť pozornosť na sociálne odkázaných ľudí a spôsoby pomoci, ktoré im
tieto organizácie poskytujú. Od dnes do 16. 6. 2018 prebieha Národný týždeň
charity. Počas tohto týždňa sa môžete stretnúť s pracovníkmi Charity,
porozprávať sa a spoznať projekty a aktivity, ktorým sa katolícka charita venuje. V
Bratislave bude možnosť dialógu v pondelok a utorok na Primaciálnom námestí a v
piatok a sobotu na Hviezdoslavovom námestí (10:30 – 18:00). Viac informácií nájdete
na stránke www.charita.sk.

