R Í MS KO K ATO L Í C K A C I R K E V

FARNOSŤ ABRAHÁM

Abrahám 411, 925 45 Abrahám · 031 789 9435 · abraham@fara.sk

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

V pondelok bude na fare stretnutie birmovancov o 18.15.
Vo štvrtok začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Stretnutie bude na fare o 17.15. Potom
o 19.00 bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.
Na budúcu nedeľu sa koná zbierka na katolícke školstvo našej arcidiecézy.
Cirkev sa musí stále modliť a pracovať na tom, aby udržiavala, posilňovala a
zdokonaľovala jednotu, ktorú pre ňu chce Kristus. Preto sám Ježiš v hodine
svojho umučenia prosil a ani teraz neprestáva prosiť Otca o jednotu svojich
učeníkov: „…aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni
boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal“ (Jn 17, 21). Túžba po
obnovení jednoty všetkých kresťanov je Kristov dar a výzva Ducha Svätého.
Katechizmus Katolíckej Cirkvi, bod 820 | Na ceste k jednote…

R Í MS KO K ATO L Í C K A C I R K E V

FARNOSŤ ABRAHÁM

Abrahám 411, 925 45 Abrahám · 031 789 9435 · abraham@fara.sk

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

V pondelok bude na fare stretnutie birmovancov o 18.15.
Vo štvrtok začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Na budúcu nedeľu sa koná zbierka na katolícke školstvo našej arcidiecézy.

Cirkev sa musí stále modliť a pracovať na tom, aby udržiavala, posilňovala a
zdokonaľovala jednotu, ktorú pre ňu chce Kristus. Preto sám Ježiš v hodine
svojho umučenia prosil a ani teraz neprestáva prosiť Otca o jednotu svojich
učeníkov: „…aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni
boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal“ (Jn 17, 21). Túžba po
obnovení jednoty všetkých kresťanov je Kristov dar a výzva Ducha Svätého.
Katechizmus Katolíckej Cirkvi, bod 820 | Na ceste k jednote…

