FARSKÉ OZNAMY
2. ADVENTNÁ NEDEĽA – 6.12.2015

V piatok 11. decembra bude v našom kostole adventná duchovná obnova. Začne o 18:00
krátkym predstavením o Stvorení, o hriechu a o Božom milosrdenstve. Po ňom bude
nasledovať adorácia. Na tomto programe majú povinnú účasť birmovanci.
Aj v tomto roku sa naša farnosť zapája do projektu Dobrej noviny. Ide už o 21. ročník,
ktorý je zameraný na pomoc ľoďom v Turkane, ktorá patrí k najsuchším miestam na
Zemi. Vaše finančné príspevky pomôžu pri hľadaní vodných zdrojov a inštalovaní
čerpadiel v tejto oblasti. Dobrá novina podporuje aj Centrum sv. Jána Pavla II. Pre deti
s telesným postihnutím a program pre vzdelávanie dospelých. Podrobnejšie informácie
sú na výveske. Deti v našej farnosi budú koledovať tradične 25.12 v popoludnajších
hodinách. Rodiny, ktoré majú záujem prijať koledníkov, nech sa zapíšu do zoznamu
vzadu na stolíku v priebehu následujúceho týždňa. Dobrú novinu môžete podporiť aj
vložením príspevku do označenej pokladničky tu v kostole.
Nech Vám Pán odmení Vašu štedrosť.
Najbližšiu sobotu 12. decembra 2015 pri svätej omši o 14.00 hod. vo farskom Kostole
Svätej rodiny v Petržalke otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský požehná a rozpošle
koledníkov Dobrej noviny, aby počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov zvestovali
radostnú zvesť o narodení Spasiteľa. Pozývame najmä koledujúce deti na túto slávnosť.
Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa začína Mimoriadny Svätý rok
milosrdenstva, ako už bolo ohlásené v pastierskom liste.
Budúcu nedeľu 13. decembra 2015 pri svätej omši o 10.30 hod. otec arcibiskup Mons.
Stanislav Zvolenský otvorí Bránu milosrdenstva na Katedrále sv. Martina v Bratislave.
Slávenie sa bude začínať vo dvore pred Prepoštským palácom na Kapitulskej ulici, kde
sa zhromaždia všetci veriaci a v procesii prejdú ku Katedrále, na ktorej sa slávnostným
obradom otvorí Brána milosrdenstva. Budúcu nedeľu sa tiež otvoria Brány milosrdenstva
na ďalších štyroch určených chrámoch – v Šaštíne, Marianke, Báči a vo františkánskom
kostole v Bratislave.
Vianočná spoveď chorých bude v Šenkviciach v pondelok 14. decembra od 8:00 do 12:30
hod. a v utorok 15. decembra od 8:30 do 12:00 hod. Počas tohto týždňa ich môžete
prihlasovať.
Vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky do Boj proti
hladu.

Oznam pre deti (čítať iba pri 10-tej omši):
Po svätej omši príde Mikuláš. Preto ho po sv. omši počkajte.

Liturgický kalendár
Pondelok:
Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok:
NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť, prikázaný
sviatok
Nedeľa:
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Úmysly svätých omší:

Pondelok
7. decembra
Utorok
8. decembra
Streda
9. decembra
Štvrtok
10. decembra
Piatok
11. decembra
Sobota
12. decembra
Nedeľa
13. decembra

+ Anton a Anna Jurčovičovi, Karol
a Veronika Ritterovi
Za duchovnú obnovu farnosti

7:00

+ Ľudmila Figurová a ostatná rodina
+ Rudolf Novák, rodičia Novákoví a
Kozákoví

18:00
17:30

+ Emil a Mária Chovančíkovi

17:30

+ Jozef a Vilma Trandžíkovi, syn
Miroslav, Vojtech a Agáta
Za telesné a duševné zdravie a Božie
milosrdenstvo
+ Vilma Horáčková

7:00

Za duchovnú obnovu farnosti

10:00

7:00

7:00
7:30

