SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA, PATRÓNKA
SLOVENSKA ORODUJ ZA NÁS.

Piaristický kostol Najsvätejšej Trojice vo Svätom
Jure
Poriadok bohoslužieb: od 7. XII. 2020 – 13. XII. 2020

Pondelok 17.30
Utorok
7.30
17.30
Streda
17.30
Štvrtok 17.30
Piatok
17.30
Sobota
7.30
Nedeľa
7.30
10.00

+Klára Korčeková, rodičia a sestry
za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu s rodinu
+Štefan Barok a m, Mária
za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru s rodinu
+Karol Reingraber a m. Jozefína
+Imrich Ilka a m. Katarína
na úmysel predstaveného v Ríme
+Michal Ondrejkovič, m. Katarína, dcéra Anna a zať Viliam
+Ján Šustek, rodina Šusteková a krstní rodičia Šumeroví
Liturgický kalendár:

Pondelok spomienka sv. Ambróza , biskupa a učiteľa Cirkvi
Utorok Slávnosť -Nepoškvrnené počatie Panny Márie
/ prikázaný sviatok /
Sobota ľubovoľná spomienka Preblahoslavenej . Panny Márie Gvadalupskej
Tretia adventná nedeľa
Zimné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden
deň. Obsah zimných kántrových dni: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná
obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
Zbierka na Charitu , ktorá bola minulú nedeľu činila 406 € . Boh nech odmení vašu
dobročinnú lásku.
Spoločná sv. spoveď k Vianociam v našej farnosti K Vianociam nebude z dôvodov
pandémie., V Piaristickom kostole budeme spovedať každý deň hodinu pred svätou omšou
a po svätej omši až do Vianoc.
Prežívame adventné obdobie. Adventné obdobie, je
časom prípravy na Slávnosť Narodenia Pána. Pripomína nám jeho prvý historický príchod
na svet a upozorňuje nás na jeho druhý príchod , ktorý bude na konci vekov. Z týchto dvoch
dôvodov Adventné obdobie je časom nábožného a radostného očakávania.
Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac december 2020
Všeobecný úmysel: Aby sme svoj osobný vzťah k Ježišovi Kristovi posilňovali Božím
slovom a životom modlitby.
Úmysel našich biskupov: Aby rodičia a starí rodičia trpezlivo odovzdávali vieru mladším
generáciám.

„Očakávanie Kristovho príchodu nech nás na pozemskej
púti posilňuje v hlbokej viere , v radostnej nádeji
a v činorodej láske.“

