RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA
______________________________________________________________

II. TÝŽDEŇ NARODENIA PÁNA
31. decembra 2018 – 6. januára 2019
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

oktáva Narodenia Pána
slávnosť Panny Márie Bohorodičky, prikázaný sviatok
sv. Bazil Veľký a Gregor Nazianský, biskupi a učitelia Cirkvi, spomienka
Najsvätejšie meno Ježiš, spomienka
všedný vianočný deň
všedný vianočný deň
slávnosť Zjavenia Pána, prikázaný sviatok

BOHOSLUŽBY
DEŇ

Pondelok

HOD.

31. december

1. január

Utorok

Panna Mária
Bohorodička

ÚMYSEL SV. OMŠE

15.00
23.00

poďakovanie Pánu Bohu a dobrodincom farnosti za udalosti roku 2018

7.00
8.30
10.00

na úmysel
na úmysel
za farníkov

poklona Sviatosti Oltárnej pred začiatkom roka 2019

Streda

2. január

18.00

+ rodičia Vachálkoví, syn Štefan a st. rodičia

Štvrtok

3. január

18.00

+ Ján a Albína Bielovičoví a rodičia z oboch strán

Piatok

4. január

17.00
18.00

vyloženie Sviatosti Oltárnej k prvopiatkovej modlitbe
prosba o Božie požehnanie pre členov modlitbových ruží

Sobota

5. január

7.00

+ František a Genovéva Mikletičoví, syn Anton a rodičia z oboch strán

Nedeľa

6. január

7.00
8.30
10.00
19.30

+ Karol Lazok a rodičia z oboch strán
poďak. pri životnom jubileu a prosba o B. požehnanie pre rodinu
poďak. pri životnom jubileu a prosba o B. požehnanie pre rodinu
za farníkov

Nedeľa Zjavenia Pána

OZNAMY
1. Zajtra, v pondelok je koniec občianskeho roka 2018. Ďakujeme 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 2019, a to od 23.00 do
23.45 hod.
2. V utorok na Nový rok bude pri sv. omšiach tradičná farská ofera.
3. Na budúcu nedeľu 6.1. po sv. omši o 10.00 pozývame na Trojkráľový punč pred kostolom.
Kto by ste ešte mohli, môžete priniesť slané či sladké pečivo pre spoločné potešenie.
4. Pravidelná eucharistická poklona a stretnutia Škola modlitby počas vianočných sviatkov
nebudú.
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