LITURGICKÝ KALENDÁR

SOBÁŠNE ZÁLEŽITOSTI – ZMENY

1 Po PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, slávnosť
Prikázaný sviatok
2 Ut Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského,
biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka
3 St Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka
6 So ZJAVENIE PÁNA, slávnosť
Prikázaný sviatok
7 Ne KRST KRISTA PÁNA, sviatok
14 Ne 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
15 Po Sv. Františka Fernándeza de Capillas, kňaza,
sv. Petra Sansa, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov,
spomienka OP
17 St Sv. Antona, opáta, spomienka
18 Št Sv. Margity Uhorskej, panny, spomienka OP
21 Ne 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
24 St Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi,
spomienka
25 Št Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
26 Pi Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
28 Ne 4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
31 St Sv. Jána Boska, kňaza, spomienka

Ako už bolo avizované v pastierskom liste otca arcibiskupa, od septembra 2017 začali platiť nariadenia týkajúce sa
realizácie predmanželských príprav vo farnostiach našej arcidiecéze. Vzhľadom k tomu sa aj v našej farnosti mení forma
prípravy, ktorá sa bude konať len raz za štvrťrok podľa zverejnených termínov. Preto prosíme všetkých, ktorí si budú
chcieť konať prípravu k sobášu v našej farnosti, aby dodržali
nevyhnutný termín nahlásenia termínu sobáša aspoň 3 mesiace vopred. Ďakujeme.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ A MODLITBY V CHRÁME
Sväté omše
Pondelok: 7:00 a 18:00 hod.
(ranné sv. omše sú v miestnosti pre matky
s deťmi od 8. 1.)
Sobota: 8:00 a 18:00(s nedeľnou platnosťou)
Nedeľa: 7:30, 9:00, 11:00 a 17:00 hod.
Sv. omše pre vysokoškolákov: utorok
o 20:00 hod.

SVIATOSŤ KRSTU PRIJALI ...
3. 12. Agnesa Lečková
9. 12. Lujza Čachanová
Teo Gladys
10. 12. Oliver Béreš
16. 12. Juraj Arvay, Fedor Pavkovček
17. 12. Nina Laura Partiková

OZNAMUJEME, POZÝVAME...
Kto sa na slávnosť Panny Márie Bohorodičky
v pondelok 1. 1., zúčastní pri verejnej pobožnosti spevu alebo
recitovania hymnu Veni Creator – Príď, Duchu Svätý, tvorivý,
môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na
Lectio divina. V stredu 3. 1. o 20:00 hod. sa v katedrále sv.
Martina uskutoční stretnutie s názvom Ženích z Piesne piesní
(Pies 2,8-14).
V sobotu 6. 1. na slávnosť Zjavenia Pána – Troch kráľov,
budú sv. omše ako v nedeľu. V piatok 5. 1. na vigíliu slávnosti
o 18:00 hod. a v piatok pri farskej sv. omši o 11:00 hod. sa bude
konať požehnanie trojkráľovej vody.
Ak máte záujem nechať si posvätiť váš dom či byt, môžete
sa prihlásiť na farskom úrade alebo zapísať v sakristii kostola.
Trojkráľová posviacka domov sa bude konať v deň slávnosti
v popoludňajších hodinách alebo podľa dohovoru so správcom
farnosti. Zároveň dávame na vedomie, že koledovanie detí
Dobrá novina sa bude konať na slávnosť Troch kráľov 6. 1. Ak
máte teda záujem s požehnaním domu privítať i koledníkov
avizujte to pri prihlásení na požehnanie domu.
V pondelok 8. 1. bude pred večernou sv. omšou stretnutie ružencového bratstva.
V tomto mesiaci sa v stredu 10. 1. o 17:00 hod. uskutoční v kaplnke sv. Jozefa katechéza birmovancov. V stredu
24. 1. o 17:00 hod. bude pokračovať príprava birmovancov
sv. omšou v kaplnke sv. Jozefa.
Pravidelná mesačná zbierka na rekonštrukciu nášho
kostola sa bude v tomto mesiaci konať v nedeľu 14. 1.
V dňoch 18. – 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov. Osobitnou možnosťou k spoločnej modlitbe v našej
farnosti bude adorácia vo štvrtok 25. 1.

Sv. omša pre deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv.
prijímanie bude najbližšie v nedeľu 28. 1. o 11:00 hod.
Stretnutie Senior klubu Kalvária sa v mesiacoch január
a február 2018 neuskutoční.

ČO SME V UPLYNULOM ROKU PREŽILI A ČO NÁS ČAKÁ
Uplynulý rok sa niesol v duchu 100. výročia zjavenia
Panny Márie vo Fatime a pripravovanej beatifikácie Božieho
služobníka Titusa Zemana. V tejto súvislosti sa v našej farnosti na jeseň konali Mariánske misie vo svetle Fatimy, ktoré
realizovali pátri redemptoristi pod vedením pátra Michala
Zamkovského. Počas nich sme si pripomenuli aj 125. výročie
posviacky Lurdskej jaskyne. V októbri sa naša farnosť pridala
k ďakovnej púti do Ríma, nad ktorou prevzal záštitu a sa tiež
účastnil mons. Stanislav Stolárik, diecézny rožňanský biskup.
Popri personálnych zmenách kňazov sa rozbehli detské sv.
omše a príprava birmovancov. Vo sviatostnom živote našej
farnosti sa v uplynulom roku podľa štatistiky vyslúžilo:
 krstov: 84 (*80)
* štatistika za rok 2016
- z toho 42 dievčat a 42 chlapcov
 sobášov: 11 (*21)
- z toho zmiešaných: 6
- z toho s nevyučeným vo viere: 1
V novom roku bude pokračovať príprava birmovancov k
birmovke , ktorá by mala byť koncom mája t.r.
Cirkev si bude pripomínať 160. výročie zjavenia Panny
Márie v Lurdoch, pri tejto príležitosti si počas fatimských sobôt i v našej Lurdskej jaskyni budeme pripomínať toto výročie. Aj preto by sme chceli pokračovať v sanácii múru
s pamätnými tabuľkami, ktorá by mala pokračovať s príchodom pekného počasia na jar. Zároveň chcem aj poďakovať
OZ Petra pani. Ing. Oľgy Paučovej za jej ochotu zastrešiť toto
dielo, i dielo úpravy okolia súsošia za kostolom. Táto realizácia sa podarila uskutočniť vďaka finančnej podpore MsČ Staré Mesto a p. poslankyne Marty Černej. Ďakujem tiež za dlhoročnú starostlivosť o okolie súsošia p. Eve Lipeckej.
Bohužiaľ sa zatiaľ neposunula bližšie k realizácii obnova
nášho kostola. V uplynulom roku sa realizovali nevyhnutné
technické expertízy potrebné ako podklad k dielu obnovy.
Nedospeli sme však k schváleniu finálneho návrhu umeleckého riešenia interiéru kostola. Dúfam, že po predložení viacerých alternatív dospejeme k jeho schváleniu.
Už tu by som však chcel poďakovať za vašu podporu pri
všetkých vyššie uvedených aktivitách.
P. Chryzostom, správca farnosti

OZNÁMENIE DŇA VEĽKEJ NOCI
V OMŠI ZJAVENIA PÁNA 2018
Milí bratia a sestry,
Pánova sláva sa nám zjavila
a vždy sa bude zjavovať medzi nami,
až kým on sám nepríde.
V rytmoch a striedaní času
si pripomíname a prežívame
tajomstvá spásy.
Centrom celého liturgického roka
je posvätné Trojdnie ukrižovaného,
pochovaného a vzkrieseného Pána,
ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc
– v tomto roku 1. apríla.
V každú nedeľu,
ktorá je Veľkou nocou týždňa,
svätá Cirkev sprítomňuje
túto veľkú udalosť spásy,
v ktorej Kristus premohol hriech a smrť.
Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni:
začiatok pôstneho obdobia
- Popolcová streda 14. februára
Nanebovstúpenie Pána 10. mája,
Zoslanie Ducha Svätého 20. mája,
Prvá adventná nedeľa 2. decembra.
Aj na sviatky svätej Božej Matky,
apoštolov a svätých
i pri Spomienke na všetkých verných zosnulých
Cirkev putujúca na zemi
ohlasuje Veľkú noc svojho Pána.
Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde,
Pánovi času a dejín, neprestajná chvála
na veky vekov. Amen.

VIANOČNÝ KONCERT

Farský

INFORMAČNÍK

Srdečne pozývame na

Bratislava – Kalvária
Ročník 2018

sobota 6. 1. 2018 o 18:00 hod.
vo Farskom kostole
Panny Márie Snežnej v Bratislave
spoluúčinkuje: Mgr. art. Kristína Hanzenová - soprán
zbormajsterka: Monika Lukáčová
Vstupné: DOBROVOĽNÉ
použité na liečbu chorého Riška Majerčíka
f the.chamber.choir, SMAčik Riško
Príďte si spolu s nami vychutnať nádhernú vianočnú atmosféru...

KONTO OBNOVY

STAV K 29. 12. 2017

č. ú. 2 6 2 1 7 9 3 0 1 4 / 1 1 0 0

€ 1 7 8 . 6 7 9 , 4 5 ,Ďakujeme za podporu
diela obnovy nášho chrámu
Pre internú potrebu vydáva: Farnosť Panny Márie Snežnej, Bratislava – Kalvária; Na Kalvárii 10, 811 04 Bratislava; e-mail: kalvaria@kalvaria.sk; tel.:
02/54775341. Kontaktná osoba: P. Chryzostom Kryštof, OP – správca farnosti.
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