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FARSKÉ OZNAMY
2. adventná nedeľa

„Pripravte cestu Pánovi,
vyrovnajte mu chodníky!“

(10.12. – 17.12.2017)
dátum
10.12.
nedeľa

kalendár
2. ADVENTNÁ NEDEĽA

11.12. pondelok

12.12. utorok
13.12. streda
14.12. štvrtok
15.12. piatok
16.12.
sobota
17.12.
nedeľa



























Sv. Lucia, panna a mučenica
Sv. Ján z Kríža, kňaz a uč. Cirkvi

3. ADVENTNÁ NEDEĽA

čas
9.00
10.30
––
18.00
6.30
18.00
6.30
11.00
18.00
9.00
10.30

(Mk 1, 1-8)

úmysel
Na úmysel
+ rodičia Mária a Štefan Ondrejkovičoví a Romanka
–––
+ Božena a manžel a dcéra Janka
+ rodina Bergerová a zať Miloslav
+ rodina Mináriková a Szabóová
Za Božiu pomoc pre rodinu Jakušovú
- dolný kostol
+ rodičia Šmýkaloví a Macháčkoví
Za farníkov
+ Michal Achberger

Dnes po sv. omšiach si deti môžu zobrať aktivitu – Adventný kalendár plný vďačnosti.
Stretnutie detí, ktoré budú koledovať Dobrú novinu je dnes o 15.30 hod. vo Vinohradníckom dome.
V tomto týždni spovedáme aj v okolitých farnostiach a z toho dôvodu je zmena sv. omší. V tomto týždni
v stredu a aj v piatok sú rorátne sv. omše o 6.30 hod. Po sv. omši sú pre deti raňajky na fare a potom
pôjdeme spoločne do školy. V stredu a v piatok nebude sv. omša večer, iba ráno.
Katolícka mládež v spolupráci so spevokolom Káčko pozývajú všetkých na pravidelnú modlitbu so spevmi
z Taizé, otvorenú pre všetky generácie, ktorá bude v stredu 13. decembra po večernej svätej omši
o 19.00 hod. v kláštornom kostole u kapucínov v Pezinku.
Deti, ktoré sa prihlásili na Jasličkovú slávnosť – ktorá bude 26. decembra – majú stretnutie v tento
štvrtok 14. decembra o 17.00 hod. v herni na fare. Detské stretko v piatok nebude.
Pozývam mužov na stretnutie na faru vo štvrtok 14. decembra o 19.30 hod.
V piatok 15. decembra o 19.00 hod. bude v našom kostole adventný koncert 30 členného zboru
Technik. Info na plagátoch. Vstupné je dobrovoľné.
Sviatosť zmierenia pred Vianočnými sviatkami s prítomnosťou viacerých kňazov bude v našej farnosti
v sobotu 16. decembra 2017 súčasne vo farskom a piaristickom kostole od 8.30 hod. do 11.00 hod!
V sobotu pred 4. adventnou nedeľou (23.12.) sa u nás nespovedá, všetci kňazi spovedajú v Pezinku. Počas
týždňa sa spovedá pred sv. omšami. Spoveď chorých po domácnostiach bude v stredu 13. decembra.
Kto ešte nie je nahlásený, nech sa prosím prihlási členkám Máriinej Légie alebo po sv. omšiach v sakristii.
Birmovanci majú v tomto týždni stretnutie v skupinách.
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 16.00 hod. je na fare stretnutie starších farníkov.
Rodiny, ktoré by chceli prijať koledníkov Dobrej noviny, nech sa zapíšu na papier v strede kostola.
Deti budú koledovať v sobotu 23. decembra v popoludňajších hodinách.
Dávam do pozornosti vyše 40 titulov hodnotnej literatúry pre každú vekovú kategóriu, kalendáre
a DVD – Klbko, ktoré TV Lux natáčala na našej fare a najnovší film o Fatime, ...atď., ktoré si môžete
zakúpiť v našom kostole. Ich kúpou zároveň podporíte našu farnosť.
Srdečne pozývame na Kresťanský ples, ktorý sa uskutoční 26. januára 2018 o 19.00 hod. vo Svätojurskej
vieche. Vstupenky si môžete zakúpiť u pani Zuzany Vlčkovej (0902 216 946), u pani Heleny Zeliskovej
(0905 265 703) alebo v nasledujúci nedeľu 17. decembra po skončení oboch nedeľných svätých omší.
Cena jednej vstupenky je 27 €. Tešíme sa na spoločne strávený večer!
Kto si ešte nevzal, pri východe z kostola si môže zobrať „Program liturgických slávení“ v našom kostole
na celý adventný a vianočný čas.
Na potreby Katolíckej charity ste obetovali 274,80 €. Nech Vám to štedrý Boh odplatí!
Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 20 a 35 €. Pán Boh odplať!

