
MIATYÁNK HETE 

Altemplom – HATOK Csoport -
  “Kettőspont” című  kiállítása

Templom – Szabó Barbara (ének) és Deák László (orgona)– 
a Ferencvárosi Kolping Család szervezésében

Altemplom – Filmvetítés – Ikonosztáz

AAltemplom – Borbély Mihály (szaxofon) és Juhász Gábor (gitár) kon-
certje - a Hatok Csoport kiállítás megnyitója - Megnyitja: Borbély Mihály 

Plébánia – Nevek napja

Simonkay Márton
Bélyegző



Szeptember 16. (szombat) 16 óra

A   - “Kettőspont” című kiállítása.                            
Tárlatvezetés az alkotók bevonásával.

Szeptember 17. (vasárnap) 19 óra

AAz Örökiú Zenebarátok Kórusa 2014. szeptemberben 
kezdte meg működését Budapesten, Magyaróvári Viktor 
karnagy vezetésével. Énekkarunkat a Liszt-díjas kar-
nagy-zenepedagógus, Ugrin Gábor által 1965-ben alapított, 
és csaknem 50 évig vezetett Iú Zenebarátok Kórusának 
tagjai hozták létre. 
Az Örökiú Zenebarátok Kórusa kötelességének és 
szívügyének tartja az Ugrin Gábor által teremtett hagy-
omány és értékrend megőrzését, továbbadását. Emellett 
karnagyunk, Magyaróvári Viktor és a tagok közös törekvése 
az új zenei áramlatokkal való lépéstartás, a klasszikusok 
mellett a könnyedebb műfajok előadása, illetve karnagyunk 
alkotásainak bemutatása. 
A kórus műsorán Josquin, Pitoni, Viadana, Praetorius, Ar-
cadelt, Perti, Liszt, Mozart és Sibelius Josquin művei, vala-
mint spirituálék szerepelnek.
A koncertet támogatta: NKA

Szeptember 27. (szerda) 11 óra

(Bevásárlóutcák Éjszakája - Turizmus Világnapja keretében 
Információ: https://bevasarloutca.hu/blog/bevasarlout-
ca-ejszakaja- turizmus-vilagnapja- 2017/)

Szeptember 29. (péntek) 19 óra

Koncert Monteverdi születésének 450. évfordulója alkalmából.
A fesztivál felkérésére összeállított műsorban Claudio Montever-
di, Gioseffo Zarlino, Giovanni Francesco Anerio, Antonio Lotti, 
Jacobus Gallus/Handl, Arnold von Bruck művei hangzanak fel. 
Művészeti vezető: Dobra János
A koncertet támogatta: NKA 

Szeptember 30. (szombat) 19 óra

AAz egyórás áhítat központi témája a Miatyánk. Görög–bizánci és 
közel-keleti keresztény himnuszok, középkori polifónia, vala-
mint kiváló mesterek: Bortniansky, Kodály, Liszt, Sáry, Stravinsky, 
Twardowski művei csendülnek föl.
A Deák Diák Általános Iskola tanulói pedig – ahol a Budapesti 
Énekes Iskola működik – öt földrész huszonegy nyelvén imád-
kozzák el az Úr imáját, elválasztva s egyben összekötve a 
megszólaló zenéket.
Művészeti vezető: Bubnó Tamás
Közreműködnek: a Deák Diák Általános Iskola tanulói

A hangverseny támogatói: EMMI , NKA

Október 1. (vasárnap) 10 óra

HagHagyományainkhoz híven október első vasárnapján, a templom 
búcsú napján a vasárnapi misét követően megtartjuk családi 
bográcsos-főzőversenyes ünnepünket. A szabályok nem változ-
tak: minden egyéni, csoportos jelentkezést szívesen fogadunk. 
Tűzrakó helyről, tüzelőről, asztalokról, evőeszközökről stb. gon-
doskodunk, az alapanyagot a versenyzők hozzák. Az a szabály 
se változott, hogy szívesen fogadunk vendégeket. 

Október 1. (vasárnap) 10 – 14 óra
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