OZNAMY

NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

3. decembra
6. decembra
7. decembra
8. decembra
9. decembra

sv. Františka Xaverského, kňaza – spomienka
sv. Mikuláša, biskupa – spomienka
sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka
Nepoškvrnené počatie Panny Márie – slávnosť
Druhá adventná nedeľa

1. Obdobie adventu je obdobím radostného očakávania príchodu Pána. Preto by sme vás chceli

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

v tomto adventnom období pozvať na rorátne sv. omše, ktoré sa v advente slúžia vo všedné dni
na svitaní, k úcte Panny Márie. Roráty začínajú o 6:30 hod. rannými chválami v miestnosti pre
matky s deťmi. Z tohto dôvodu ranné sv. omše – mimo nedieľ – počas celého adventu budú už
o 6:30 hod.
V pondelok 3. 12. o 17. hod. sa uskutoční stretnutie ružencového bratstva.
V stredu 5. decembra 2018 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie
modlitbové stretnutie spôsobom lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons.
Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov "Vstaň, sestra, modlime sa" (Tob 8, 4-8).
V sobotu 8. decembra 2018 o 17.30 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons.
Stanislav Zvolenský sláviť sv. omšu v Kostole sv. Jána z Marthy v Bratislave (Trojička) so
zasvätením Bratislavy Panne Márii. Všetci sú srdečne pozvaní.
V sobotu 8. 12. na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorá je prikázaným
sviatkom, budú sv. omše o 6:30, 9:00. Sv. omša v piatok večer o 18:00 hod. bude už zo
slávnosti, sv. omša v sobotu večer bude už z nedele.
Od budúcej nedele 9. 12. budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiace január, február a marec 2019.
Na budúcu nedeľu 9. 12., chceme pozvať všetky deti na sv. omšu o 11:00 hod. Po sv. omši je
pre všetky deti pripravené malé prekvapenie (možno sv. Mikuláš?).
Blíži záver roka a preto je potrebné začať aj prípravy na vianočné sviatky, ku ktorým patrí aj
objednávka stromčekov pre náš kostol. Svoj finančný dar na tento účel môžete vložiť do
pokladničky pod chórom označenej „milodary na vianočnú výzdobu“, alebo môžete prispieť
priamo na bežný účet farnosti, ktorého číslo nájdete na stránke www.kalvaria.sk.
Chceme sa poďakovať našim animátorom za oduševnené vedenie farskej katechézy detí, ktoré sa
pripravujú na prvé sväté prijímanie. Rovnako ďakujeme dvom mladým mužom, ktorí pre náš
kostol vyrobili adventný veniec.
Dnes je zbierka na katolícku charitu. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!

fr. Oskar J. Vaľko, OP
administrátor farnosti

