RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA
______________________________________________________________

VIANOČNÉ OBDOBIE
30. december 2019 – 5. január 2020
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
oktáva narodenia Pána
Utorok
oktáva narodenia Pána – koniec kalendárneho roka
Streda
slávnosť Panny Márie Bohorodičky – prikázaný sviatok
Štvrtok
sv. Bazil Veľký a sv. Gregor Nazianský, biskupi a učitelia Cirkvi, spomienka
Piatok
najsvätejšie meno Ježiš, spomienka
Sobota
všedný vianočný deň
Nedeľa
II. nedeľa po narodení Pána
BOHOSLUŽBY
DEŇ

HOD.

ÚMYSEL SV. OMŠE

Pondelok

30. december

18.00

prosba o Božie požehnanie pre rodinu Kovaľovú

Utorok

31. december

15.00
23.00

poďakovanie Pánu Bohu a dobrodincom farnosti za udalosti roku 2019

7.00
8.30
10.00

na úmysel
na úmysel
za farníkov

1. január

Streda

Panna Mária
Bohorodička

poklona Sviatosti Oltárnej pred začiatkom roka 2019

Štvrtok

2. január

18.00

prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Janku, Filipa a Petra

Piatok

3. január

17.00
18.00

vyloženie Sviatosti Oltárnej k prvopiatkovej poklone a modlitbe

Sobota

4. január

7.00

Nedeľa

5. január

7.00
8.30
10.00
19.30

II. nedeľa
po narodení Pána

prosba o Božie požehnanie pre členov modlitbových ruží
na úmysel
+ František a Genovéva, syn Anton a celá rodina
+ Rudolf Mikletič
prosba o zdravie a Božiu pomoc pri operácii
za farníkov

OZNAMY
1. Večerná eucharistická poklona počas vianočných sviatkov nie je.
2. V stredu na slávnosť Panny Márie Bohorodičky bude pri sv. omšiach tradičná novoročná
ofera.
3. V utorok je koniec občianskeho roka 2019. Ďakujem súkromným osobám, inštitúciám alebo
firmám, ktorí ste pomohli našej farnosti v tomto roku. Rok uzavrieme ďakovnou sv. omšou
o 15.00 hod., pri ktorej vyúčtujeme končiaci sa rok. Kto má záujem, pozývame do kostola aj
na spoločnú modlitbu pred Novým rokom 2020, a to od 23.00 do 23.45 hod.

Pri sviatku Narodenia Pána nech Vám Pán dá zdravie, Božie požehnanie
a čo si od Neho žiadate, hojné roky, svätý pokoj a po smrti Kráľovstvo nebeské!

