Oznamy na 1. adventnú nedeľu
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Ne

8:00 † Michal Vozár a jeho rodičia (slovenská)
03.12.2017 10:00 Za farníkov (chorvátska)
18:00 † Helena a Matej Novákovi a ich rodičia
Po
04.12.2017
(chorvátska)
6:00 † súrodenci Peter a Mária
Ut
05.12.2017 18:00 Na úmysel
18:00 Panne Márii na poďakovanie s prosbou o ďalšiu
St
06.12.2017
pomoc (latinská)
6:00 † Jozef a Mária Lovásikovi a rodičia z obidvoch
Št
07.12.2017
strán
18:00 Adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou
18:30 † rodičia Júlia a Štefan Tomašovičovi, Alojz
a Kornélia Bielikovi a Vierka Pavlovičová
(slovenská)
7:00 Za farníkov
Pia
08.12.2017 18:00 † Štefan Streck a rodičia z obidvoch strán
(slovenská)
18:00 † Mária a Ján Wolfovi a ich rodičia (slovenská)
So
09.12.2017

Ne

8:00

† Mikuláš Volf, sestra Marianka a ich rodičia
10.12.2017
(slovenská)
10:00 Za farníkov (chorvátska)
V pondelok je sv. Ján Damascénsky, učiteľ Cirkvi a sv. Barbora,
mučenica; v utorok je sv. Sabas, opát; v stredu je sv. Mikuláš, biskup; vo
štvrtok je sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi; v piatok je Nepoškvrnené
počatie Panny Márie, prikázaný sviatok; v sobotu je sv. Peter Fourier a
sv. Leokádia; v nedeľu je sv. Melchiades, mučeník a sv. Eulália, panna a
mučenica.
Na budúcu nedeľu, 10.12.2017 je zbierka na charitu. Pán Boh zaplať
za Vaše milodary!
Rorátne sv. omše budú bývať v adventnom období v každý utorok
a vo štvrtok o 6:00 hod. Prineste si sviečky.
V sobotu, 09.12.2017 od 8:00 hod. bude v kostolnej záhrade brigáda
– hrabanie listov. Vďaka za Vašu účasť.

Kto by mal záujem o vykonávanie výzdoby kostola, nech sa prihlási
v sakristii. Ďakujem za Vašu ochotu.
V každý piatok bývajú sv. omše pre deti, bolo by dobré, keby ich
navštevovali hlavne deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.
V roku 2018, t.j. na budúci rok, na jar bude v našej farnosti
birmovka. Stretnutia birmovancov v decembri sú na fare v sobotu
09.12.2017 o 19:00 hod. a v sobotu 16.12.2017 o 19:00 hod. Každý si
môže vybrať jeden z uvedených termínov. Na obidvoch stretnutiach sa
bude preberať tá istá téma.
K sviatosti pokánia môžete pristúpiť vždy po sv. omši. V sakristii si
môžete zapisovať úmysly sv. omší na celý rok 2017.
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí organizuje nový
ročník koledníckej akcie Dobrá novina s pozvaním aktívne sa do nej
zapojiť. Podrobnosti si môžete prečítať na vývesnej tabuli.
Púť do Svätej zeme sa organizuje v dňoch 13.-20.marca 2018 pod
vedením Mons. Jozefa Jančoviča, prodekana Bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského. Záujemcovia sa môžu hlásiť priamo v cestovke:
AWERTOUR, spol. s r.o., Radlinského 28, 811 07 Bratislava, tel: +421
(0)2 52492922, mobil: +421 911 285 240, www.awertour.sk
V stredu 6.12.2017 o 20.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina
modlitbové stretnutie na spôsob Lectio divina s názvom „Jeremiáš sa
rozhoduje“ (Jer 1, 4-19). Stretnutie bude viesť bratislavský arcibiskup
Mons. Stanislav Zvolenský. Všetkých srdečne pozývame.
Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od
18 do 35 rokov na duchovnú obnovu s témou Dôvera - život podľa Božej
vôle (Máriino fiat). Obnova sa uskutoční v sobotu 9.12.2017 v priestoroch
Teologickej fakulty Trnavskej univerzity pri Primaciálnom námestí so
začiatkom o 15:00.

