LITURGICKÝ KALENDÁR

otvorený už od 23.00 hod. a od 23.30 hod. budú znieť vianočné
piesne a koledy v podaní speváckeho súboru Lúčnica.
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Na Slávnosť Narodenia Pána 25. 12. budú
v našom kostole sv. omše o 7:30, 9:00,
11:00 a večer o 17:00 hod. V tento deň sa
pri všetkých sv. omšiach koná farská ofera.
Na slávnosť Narodenia Pána môžeme pri
pápežskom požehnaní Urbi et orbi získať za obvyklých
podmienok úplné odpustky.

Ne
Po
Ut
St
Št
Ne

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA – Štedrý deň
NARODENIE PÁNA - slávnosť s oktávou
Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ A MODLITBY V CHRÁME
Sväté omše
Pondelok: 7:00 a 18:00 hod.
Ranné sv. omše vo všedné dni budú od Nového roku v miestnosti pre matky s deťmi.
Sobota: 8:00 a 18:00 (s nedeľnou platnosťou)
Nedeľa: 7:30, 9:00, 11:00 a 17:00 hod.
Sv. omše pre vysokoškolákov: nie sú.
Adorácia
Každý štvrtok po večernej sv. omši do 19:00 hod.
Modlitba posvätného ruženca
Pol hodinu pred večernou sv. omšou.
Sviatosť zmierenia – spovedanie
Pred každou večernou sv. omšou a na požiadanie aj po
rannej sv. omši.
Sviatosť krstu
Treba dohovoriť aspoň 2 týždne pred zamýšľaným termínom krstu na farskom úrade, kde dostanete aj bližšie informácie.
Sviatosť manželstva
Treba dohovoriť aspoň tri mesiace pred zamýšľaným
termínom sobáša na farskom úrade, kde dostanete aj bližšie
informácie.
Sviatosť pomazania chorých
Treba dohovoriť s kňazom na farskom úrade.

OZNAMUJEME, POZÝVAME...
Na 4. adventnú nedeľu 24. 12., ktorá je aj Štedrým
dňom, budú v našom kostole sv. omše iba dopoludnia, t. j.
7:30, 9:00 a 11:00 hod. Po sv. omši si môžete do svojich príbytkov odniesť betlehemské svetlo. V nedeľu 24. 12. sa prvými
vešperami začína Vianočné obdobie. Svätá omša v noci bude
o 24.00 hod. (polnočná). Kostol bude pred polnočnou sv. omšou

Sv. omše v nedeľu 31. decembra – na Silvestra – budú
v našom kostole dopoludnia o 7.30, 9.00, 11.00 hod. Popoludní
o 16.00 hod. bude ďakovná sv. omša za všetky dobrodenia
v uplynulom roku. Veriaci, ktorí sa pri tejto sv. omši zúčastnia
na speve hymnu Te Deum, môžu za obvyklých podmienok (sv.
spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) získať
úplné odpustky.
V tento deň bude v našom kostole od 23.30 hod. do polnoci
adorácia pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.
Nový rok 2018 privítame slávnostným požehnaním o 24.00
hod., potom bude nasledovať krátka modlitba v Lurdskej jaskynke a po nej, ako je už zvykom, si spoločne zablahoželáme na
fare, kam Vás srdečne pozývame.
Kto sa 1. januára na slávnosť Panny Márie Bohorodičky, ktorá je prikázaným sviatkom, pri verejnej pobožnosti
zúčastní spevu alebo recitovania hymnu Veni Creator – Príď,
Duchu Svätý, tvorivý, môže za obvyklých podmienok získať
úplné odpustky.
Po dvanástykrát v našej farnosti prebehne počas vianočných sviatkov dobrovoľnícka akcia
organizovaná kresťanským združením detí a
mládeže eRko Dobrá novina. Aj tohto roku
chcú deti našej farnosti koledovaním a z neho
vyzberaným finančným príspevkom pomôcť misijným projektom v Afrike. Ak máte záujem, a radi by ste privítali koledníkov
z Dobrej noviny aj vo svojich domácnostiach, môžete sa zapísať
do zoznamu, ktorý je v sakristii. Táto vianočná akcia sa uskutoční v sobotu 6. 1. 2018. Deti sa tešia na stretnutie s vami.
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 podľa
dohovoru so správcom farnosti buď v deň slávnosti poobede,
alebo v nasledujúcich dňoch.

DOBRÁ NOVINA 2018
Aj v tomto ročníku Dobrej noviny
ostávame v Etiópii. Našu pozornosť zameriame na prácu sestier Vincentiek na severe Etiópie
v meste Alitena. Dobrá novina tu
podporuje ich zdravotné stredisko zamerané na starostlivosť o
matky s deťmi. Vďaka podpore môže po málo dostupnom
teréne v okolí Aliteny jazdiť sanitka k náročným prípadom
alebo k mamičkám pred pôrodom. Na plagáte spoznáte
Ababu s jej dcérkou Weini, ktorá sa vďaka včasnému príchodu sanitky narodila pod dohľadom lekára. Radosť z narodenia dieťaťa, ktorú prežívame cez Vianoce si môžeme priblížiť
aj spoznaním detí, ktoré sa rodia v Alitene. Vďaka Dobrej
novine je im dopriata starostlivosť a bezpečie. V kraji, kde bol
dlho vojnový konflikt, je nový život veľkou nádejou k lepšiemu. O krásnom meste Alitena, ktoré je ukryté v horách. Materiály sú k dispozícii aj na stránke www.dobranovina.sk.
Pre koho koledujeme tento rok?
Alitena je historickým centrom okresu Irob. Malé horské mestečko má iba okolo 3000 obyvateľov, väčšina žije v usadlostiach
roztrúsených na svahoch okolo centra. Alitena sa považuje za
jedno z centier katolíckej viery v Etiópii, vďaka evanjelizačnej
práci Sv. Justína de Jacobis. Väčšinu roka je tento kraj veľmi
suchý, plodinám sa darí iba na poliach so zavlažovaním. Mnohé
rodiny chovajú ovce, kozy, hovädzí dobytok a sliepky.
Téma: Na ceste k životu
Prvou inšpiráciou pre názov ročnej témy boli cesta a zachránené
životy na severe Etiópie, kde sa nachádza tohtoročný ťažiskový
projekt. So Zdravotným strediskom sestier Vincentiek v Alitene
spolupracujeme na programe zlepšenia starostlivosti pre matky
a deti. Miestni zdravotníci sú „na ceste k životu“ doslova každý
deň. Alitena sa nachádza v ťažko dostupnej horskej oblasti,
s osídlením roztrúseným na svahoch hôr. K mnohým osadám tu
žiadna cesta nevedie. A existujúca cesta, ktorú si miestni ľudia
vytesali do kameňa je veľmi náročná. Jedným z mála áut
v Alitene je sanitka, ktorá je súčasťou nášho projektu. Dostupnosť lekárskej pomoci pomáha mnohým rodičkám
s komplikáciami a malým deťom, ktoré by sa v náročnom teréne
nedostali do nemocnice včas.

OZNÁMENIE SLÁVNOSTI NARODENIA PÁNA
25. decembra
po uplynutí nespočetných vekov
od stvorenia sveta,
keď na počiatku stvoril Boh nebo i zem
a človeka utvoril na svoj obraz;
po premnohých storočiach,
keď po potope sveta Najvyšší
položil oblúk v oblakoch,
ako znamenie zmluvy a pokoja;
dvadsaťjeden storočí potom,
ako Abrahám, náš otec vo viere,
odišiel z chaldejského Uru;
po uplynutí trinástich storočí
ako Izrael pod vedením Mojžiša vyšiel z Egypta;
po asi tisíc rokoch
od pomazania Dávida za kráľa;
v šesťdesiatom piatom týždni
podľa proroctva Daniela;
v stodeväťdesiatom štvrtom roku
olympijských hier;
v sedemstopäťdesiatom druhom roku
od založenia Ríma;
v štyridsiatom druhom roku
vlády cisára Oktaviána Augusta;
keď bol pokoj po celom zemskom okruhu,
Ježiš Kristus, večný Boh
a Syn večného Otca
chcel svojím láskyplným príchodom posvätiť svet,
počatý z Ducha Svätého
po deviatich mesiacoch od počatia:
narodil sa z Márie Panny v
judejskom Betleheme a stal sa človekom.
...............................................

Milostiplné a požehnané sviatky
Narodenia nášho Pána Ježiša Krista
Vám želajú a vyprosujú
Bratia dominikáni

HLAVNÉ BOHOSLUŽBY POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV

Farský

24. 12. ŠTEDRÝ DEŇ

INFORMAČNÍK

7:30, 9:00 A 11:00 HOD.
SV. OMŠA ZO 4. ADVENTNEJ NEDELE
24:00 HOD. SLÁVNOSTNÁ
POLNOČNÁ SV. OMŠA
25. 12. SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA
PROGRAM BOHOSLUŽIEB AKO V NEDEĽU
26. 12. SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA
7:30, 9:00 A 17:00 HOD. (11:00 – NIE JE)
31. 12. NEDEĽA SV. RODINY (SV. SILVESTRA)
7:30, 9:00 A 11:00 HOD. RANNÁ SV. OMŠA
16:00 HOD. ĎAKOVNÁ BOHOSLUŽBA NA KONCI ROKU
1. 1.

SLÁVNOSŤ BOHORODIČKY PANNY MÁRIE
PROGRAM BOHOSLUŽIEB AKO V NEDEĽU

POĎAKOVANIE
Dovoľte mi,
aby som poďakoval všetkým darcom,
ktorí svojimi finančnými prostriedkami prispeli
na podporu obnovy nášho chrámu v tomto roku.
Vďaka Vašej štedrosti bolo ku 18. 12. 2017 na

K O NTE O BNO VY
uložených

€ 1 7 8 . 6 3 9 , 4 5 ,Aj to dosvedčuje, že mnohí z Vás
majú úprimnú snahu pomôcť v začatom diele.
Preto Vám všetkým patrí srdečná vďaka.
.P. Chryzostom Kryštof, OP , správca farnosti
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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