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FARSKÉ OZNAMY

34. nedeľa v cezročnom období
(26.11. – 3.12.2017)
dátum
26.11.
nedeľa
27.11. pondelok
28.11. utorok
29.11. streda
30.11. štvrtok
1.12. piatok
2.12. sobota
3.12.
nedeľa































kalendár
34. NEDEĽA
NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

čas
9.00
10.30
---

Sv. Ondreja, apoštola

1. ADVENTNÁ NEDEĽA

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
9.00
10.30

„Čokoľvek ste urobili jednému
z týchto mojich najmenších
bratov, mne ste urobili.“
(Mt 25, 31-46)

úmysel
Za Božie požehnanie pre rodinu
+ Jiří a Štefánia Vlčkoví
---

+ rodina Malinovská
+ Júlia Cibulková, manžel a dcéra Janka
+ Anastázia a Jozef Hrebíčkoví
+ syn Dušan a otec
+ rodina Thierová
Za farníkov
+ Ján a Hermína Kandloví

V dnešnú nedeľu – Nedeľu Krista Kráľa, sa končí cezročné obdobie. Dnes sa vo všetkých kostoloch pred
vyloženou Sviatosťou Oltárnou koná obnova zasvätenia Najsv. Srdcu Ježišovmu. Urobíme tak po sv. omši.
Kto sa zúčastní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na dnešný deň, môže za obvyklých
podmienok získať úplné odpustky.
V tomto týždni do štvrtka (vrátane) nebudem prítomný vo farnosti. V prípade zaopatrovania alebo
pohrebu sa prosím obráťte na dp. Juraja Čisára (0903 604 866) pred alebo po sv. omšiach.
Od 1. decembra po sv. omšiach v sakristii zapisujem úmysly sv. omší na prvý polrok 2018.
Na budúcu nedeľu je detský zbor na fare o 9.30 hod. a potom o 10.30 hod. deti spievajú na sv. omši.
Na budúcu nedeľu o 16.30 hod. je na fare stretnutie starších farníkov.
Vo štvrtok 30. novembra o 19.30 hod. je na fare stretnutie mužov.
Birmovanci majú v tomto týždni stretnutie v skupinách na fare.
V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Počas týždňa sa spovedá večer hodinu pred sv. omšami.
Spoveď chorých po domácnostiach pred Vianočnými sviatkami bude 13. a 14. decembra.
Nahlásiť ich môžete členkám Máriinej Légie alebo po sv. omšiach v sakristii.
Pozývame všetkých koledníkov, malých i veľkých, aby sa aj tieto Vianoce zapojili do ohlasovania Dobrej
noviny. Deti, resp. rodičia detí, ktoré by chceli koledovať môžu zapísať mená detí na papier v strede
kostola. Prvé stretnutie bude na budúcu nedeľu o 15.30 h. vo Vinohradníckom dome. Info na výveskách.
Rovnako, ak by niekto zo starších, resp. dospelých chcel robiť službu animátora pre deti pri koledovaní
Dobrej noviny , nech sa prihlási. (Prihlásenie na tel. č. 0904 016 425 - Martina Badinská).
Taktiež pozývame deti do prípravy Jasličkovej slávnosti. Kto by mal záujem účinkovať v scénke počas
vianočných sviatkov, nech sa zapíše na papier v strede kostola.
V piatok 1.12.o 16.30 hod. je na fare stretnutie detí, ktoré sa prihlásili do scénky na Jasličkovú slávnosť,
(ktorá bude 26.12.2017).
Adventné koncerty v našom chráme:
Na budúcu nedeľu 3. decembra o 18.00 hod. pozývame všetkých na Adventný koncert zboru
Calazancius. Bližšie info na výveskách.
V piatok 15. decembra Adventný koncert zboru Technik.
Na budúcu Prvú adventnú nedeľu budeme pri sv. omšiach posviacať adventné vence, ktoré si môžete
priniesť a počas adventu sa pri nich v rodinách spoločne modlievať.
V predstihu pripomínam, že počas adventu budú rorátne sv. omše v každú stredu o 6.30 hod.
Po sv. omši majú deti raňajky na fare a potom ideme spoločne do školy. Bližšie info na výveskách.
Na budúcu 1. adventnú nedeľu bude obvyklá jesenná zbierka na charitu. Vopred Pán Boh odplať!
Pri východe z kostola si môžete zobrať Program liturgických slávení v našom kostole na obdobie
od budúcej nedele, čiže na celý adventný a vianočný čas.

