RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA
______________________________________________________________

I. ADVENTNÝ TÝŽDEŇ
2. december – 8. december 2019
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

všedný deň
sv. František Xaverský, kňaz, spomienka
sv. Ján Damascénsky, kňaz a učiteľ Cirkvi, spomienka
všedný deň
sv. Mikuláš, biskup, spomienka
sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka
II. Adventná nedeľa

BOHOSLUŽBY
DEŇ

HOD.

ÚMYSEL SV. OMŠE

Pondelok

2. december

18.00

+ manžel Jozef, rodičia Pokorní a Bielovičoví

Utorok

3. december

18.00

+ Žofia Fabianková

Streda

4. december

18.00

+ Ján a Jozefína Mihalovičoví a rodičia z oboch strán

Štvrtok

5. december

18.00

+ Žaneta Lackovičová

Piatok

6. december

16.00
17.00

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

Sobota

7. december

7.00

Nedeľa

8. december

7.00
8.30
10.00
19.30

II. Adventná nedeľa

+ Mária, Michal, Jozef, Michal a Agnesa
za farníkov
+ Terézia a Bartolomej
na dobrý úmysel
prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Patrika a rodičov

OZNAMY
1. V našom kostole máte možnosť prísť na večernú eucharistickú poklonu. Sviatosť Oltárnu vystavíme
od pondelka do štvrtku po sv. omši o 18.00 do 21.00. Všetci ste pozvaní.
2. V piatok máme prvý piatok mesiaca. Doobeda pôjdeme navštíviť starkých doma a o 16.00 vyložíme
Sviatosť Oltárnu k prvopiatkovej poklone a modlitbe. Nakoľko v piatok bude aj sv. Mikuláša, sv. omša
bude o 17.00, na ktorú pozývame najmä deti: po nej príde aj Mikuláš a bude rozdávať darčeky.
3. Spolu so ZUŠ Jozefa Kresánka Vás pozývame na Adventný koncert Komorného sláčikového
orchestra Junior, Detského speváckeho zboru Margarétka so sólistami Miroslavom Dvorským, Ottom
Kollmanom a Norou Chmelik pod taktovkou Jany Spálovej a Jozefa Chabroňa. Koncert sa uskutoční
v nedeľu 15.12. o 16.00 v našom kostole.
4. Informácie o predvianočných aktivitách:
- dnes, v nedeľu 1.12. o 15.30 je na Námestí Rodiny spoločné otvorenie Adventu;
- od budúceho víkendu 7. - 8.12. bude na fare predajná výstava náboženských kníh a predmetov;
otvorené bude v soboty od 9.00 do 12.00, v nedele od 8.00 do 12.00 a cez týždeň počas úradných
hodín; je to dobrá inšpirácia na vianočný darček;
- predvianočná sv. spoveď u nás v kostole bude v sobotu 21.12. od 9.00 do 12.00;
- prosíme nahlásiť starkých doma na predvianočnú sv. spoveď: navštívime ich v pondelok 23.12.
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