RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA
______________________________________________________________

I. ADVENTNÝ TÝŽDEŇ
3. – 9. decembra 2018
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

sv. František Xaverský, kňaz, spomienka
sv. Ján Damascénsky, kňaz a učiteľ Cirkvi, spomienka
všedný adventný deň
sv. Mikuláš, biskup, spomienka
sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka
Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť - prikázaný sviatok
II. Adventná nedeľa

BOHOSLUŽBY
DEŇ

HOD.

ÚMYSEL SV. OMŠE

Pondelok

3. december

18.00

+ manžel Jozef a st. rodičia Pokorní a Bielovičoví

Utorok

4. december

18.00

+ st. rodičia Tonhajzeroví

Streda

5. december

18.00

+ Emília Jarošová

Štvrtok

6. december

17.00

za deti a mládež našej farnosti

Piatok

7. december

18.00

prosba o Božie požehnanie pre členov modlitbových ruží

8. december
Nepoškvrnené počatie
Panny Márie

8.00
10.00

na úmysel
za farníkov

9. december

7.00
8.30
10.00
19.30

za farníkov

Sobota

Nedeľa

II. Adventná nedeľa

+ Ľudmila Čechová a rodičia z oboch strán, syn Marek a vnuk Danko

prosba o Božie požehnanie pre našich zvolených poslancov
na úmysel

OZNAMY
1. Tento týždeň večerná eucharistická poklona bude od pondelka do stredy - vo štvrtok nebude.
2. V utorok pozývam na stretnutie rodičov detí Prvého sv. prijímania. Stretneme sa na fare o 16.45.
3. V stredu o 19.00 na fare pokračujeme stretnutím Školy modlitby.
4. Na sv. omšu vo štvrtok o 17.00 pozývame najmä deti: príde aj sv. Mikuláš a bude rozdávať darčeky.
5. V piatok máme prvý piatok mesiaca. Doobeda pôjdeme navštíviť starkých a chorých doma a o 17.00
vyložíme Sviatosť Oltárnu k prvopiatkovej poklone a modlitbe.
6. Počas sv. omší o 10.00 v 2., 3. a 4. adventnú nedeľu sa nám prihovoria bratislavskí farári od
metodistov, baptistov a evanjelikov a podelia sa s nami o tom, ako advent prežívajú ich komunity. Na
budúcu nedeľu 9.12. o 16.30 sme v našom kostole pripravili aj adventný koncert. Vystúpi ženský
spevácky zbor Stupavská Nevädza pod vedením dirigenta Mgr. Art. Tomáša Šelca.
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