RÍMSKO - KATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD
VEĽKÝ SLAVKOV A MLYNICA

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA CEZ ROK
Ak ťa počúvne, získal si brata

Liturgický prehľad
Pondelok
féria
11.9.
Utorok
12.9.
Streda
13.9.
Štvrtok
14.9.
Piatok
15.9.
Sobota
16.9.
Nedeľa
17.9.

féria
Sv. Jána Zlatoústeho,
biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

Povýšenie sv. Kríža
sviatok

Sedembolestnej Panny Márie,
Patrónky Slovenska
slávnosť
Sv. Kornélia, pápeža a
Cypriána, biskupa, mučeníkov
spomienka
DVADSIATA ŠTVRTÁ
NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Veľký Slavkov

Mlynica

18.00
+Matilda
18.00
ZBP a DS pre Alenku
7.00
+Oliver
18.00
+Oľga
10.30
na úmysel

9.00
+Michal a Anna

7.30
+Marta
10.30
za Boží ľud

9.00
+Ján a Terézia

1. Ďakujem všetkým, ktorí upratujú a starajú sa o kostol.
2. Úmysel KBS. Aby náš vzťah k zjavenej Božej pravde viedol k horlivému odovzdávaniu
náboženských právd novej generácii doma i v škole.
3. Zbierka na DKÚ. Z budúcu nedeľu sa zvonček odosiela na Diecézny Katechetickú úrad.
4. Birmovka. Príprava birmovancov vrcholí. Stretnutia budú vždy v piatok v kostole vo V.
Slavkove, skúška 13. septembra v stredu na fare od 15.oo hod. Prosím o upratovanie rodičov !!!
5. Nový študijný program zameraný na Sväté písmo. KU v Ružomberku reaguje na zvýšený
záujem o poznanie Svätého písma. S cieľom sprístupniť tieto poznatky na odbornej a zároveň
zrozumiteľnej úrovni KU otvára v novom akademickom roku 2017/2018 v rámci Univerzity tretieho
veku nový študijný program s názvom „Spoznávame Sväté písmo“. Ide o trojročné štúdium. Prihlásiť
sa môžu záujemcovia starší ako 45 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.
Prijímacie skúšky sa nekonajú. Poplatok za jeden rok štúdia je 35 € pre dôchodcov a nezamestnaných a
45 € pre zamestnaných uchádzačov.
Prihlásiť sa môže každý nad 45 rokov do 15. septembra 2017. Prihlášku a viac informácií nájdete na
vlákne http://www.ku.sk/index.php/2016-02-23-12-21-02/celozivotne-vzdelavania
6. Seminár zameraný na finančnú gramotnosť. Ako sa zorientovať v oblasti bankovníctva a
poisťovníctva? Na čo si zvlášť dať pozor pri množstve rôznych ponúk? Katolícka univerzita v
Ružomberku v rámci Univerzity tretieho veku organizuje pre záujemcov nad 45 rokov seminár s
názvom „Finančná gramotnosť.“ Seminár pozostáva z dvoch blokov prednášok. Prvý blok sa
uskutoční 20. októbra na tému „Finančné služby v bankovníctve.“ Druhý blok bude 27. októbra 2017
na tému „Základné podmienky poisťovníctva.“ Miestom konania bude Rektorát KU (3. poschodie) v
čase od 14:00 do 16:00 hod. Účasť na seminári je bezplatná. Prihlásiť sa môže každý nad 45 rokov do
15. septembra 2017. Viac informácií nájdete na webstránke: www.ku.sk
Milan Ferenčík
správca farnosti

