VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
Sviatosť zmierenia v tomto týždni budeme vysluhovať vždy pol hodiny pred
každou sv. omšou v bazilike od pondelka do soboty.
ODMENA ZA AKTIVITU “LETO S BOŽÍM SLOVOM”
Prosíme tých, ktorí sa počas leta zapojili do aktivity „Leto s Božím slovom“, aby si
prišli na farský úrad po odmenu. Pripravili sme ju pre každého, kto sa zapojil
aspoň jednou odpoveďou.
PONUKA SV. OMŠÍ PRE DETI A ICH RODIČOV
Pozývame všetky deti našej farnosti na sv. omše za úč asti detí, ktoré sa slávia
každý piatok o 16:30 hod. v bazilike. S deťmi rozprávame o Ježišových
podobenstvách. Deti dostanú krabičku, do ktorej si zbierajú symboly
jednotlivých podobenstiev. Taktiež sa aj súťaží a na konci sv. omše vylosované
deti dostanú odmenu. Na tieto sv. omše pozývame zvlášť tie deti, ktoré v tomto
školskom roku pristúpia k 1. sv. prijímaniu a samozrejme ich rodičov.
MODLITBY CHVÁL V BAZILIKE
V pondelok 19. septembra po sv. omši sa budeme v bazilike modliť modlitby
chvál. Pozývame všetkých, ktorí chcú chváliť, ďakovať a prosiť nášho Nebeského
Ocka. Všetci ste srdečne vítaní. Tešíme sa na Vás!
ROK OD NÁVŠTEVY PÁPEŽA NA SLOVENSKU
V týchto dňoch sme si pripomenuli 1. výročie návštevy pápeža Františka na
Slovensku (12.-15.9. 2021). Niektorí z Vás ste sa zúčastnili osobne na niektorom
zo stretnutí s ním. Ďalší ste sledovali priebeh jeho návštevy prostredníctvom
rozhlasu a televízie. Jeho príhovory boli pripravené s osobitným zreteľom na
situáciu v našej spoločnosti a Cirkvi. Povzbudzujeme Vás, aby ste si aj Vy
pripomenuli jeho príhovory. Nájdete ich aj na webstránke našej farnosti.
VÝNIMOČNÝ NÁSTENNÝ KALENDÁR NA ROK 2023
Ponúkame Vám nástenný kalendár na rok 2023 s nádhernými fotkami
kresťanských chrámov vo Svätej zemi. Môže to byť aj veľmi vhodný darček alebo
spomienka pre tých, ktorí navštívili Svätú zem. Pri každej fotke je krátky popis
miesta a citát zo Svätého písma. Kalendár si môžete zakúpiť pri východe z
baziliky. Cena je 4,- EUR.
ZOŠIT A NÁLEPKY PRE DETI - MALÝ MISIONÁR
Tak ako minulý školský rok aj tento nastávajúci môžu deti našej farnosti zbierať
nálepky, ktoré odkazujú na Božie Slovo nedeľnej svätej omše. V sakristii našej
baziliky si môžete vyzdvihnúť zošity, do ktorých si deti budú lepiť nálepky.
Nálepky nájdete v bazilike na stolíku pod kazateľnicou.

