RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA
______________________________________________________________

II. VIANOČNÝ TÝŽDEŇ
28. decembra – 3. januára 2020
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

sv. neviniatka, mučeníci, sviatok
sv. Tomáš Becket, biskup a mučeník, spomienka
deň vianočnej oktávy
sv. Silvester I., pápež, spomienka
Panna Mária Bohorodička, slávnosť, prikázaný sviatok
sv. Bazil Veľký a Gregor Nazianský, biskupi a učitelia Cirkvi, spomienka
II. nedeľa po narodení Pána

BOHOSLUŽBY
DEŇ

HOD.

ÚMYSEL SV. OMŠE

Pondelok

28. december

18.00

+ Bartolomej a Terézia a st. rodičia

Utorok

29. december

18.00

+ Adolf a Slavenka Smolíkoví

Streda

30. december

18.00

+ František a Hermína Sajanoví, brat Marián a st. rodičia z oboch strán

Štvrtok

31. december

15.00
23.00

poďakovanie Pánu Bohu a dobrodincom farnosti za udalosti roku 2020

7.00
8.30
10.00
11.30
18.00

za farníkov
na úmysel
poďakovanie za 80 r. života a prosba o B. požehnanie pre rodinu
na úmysel
na úmysel

Piatok

1. január

slávnosť Panny
Márie Bohorodičky
Božie narodenie

Sobota

2. január

7.00

Nedeľa

3. január

7.00
8.30
10.00
19.30

II. nedeľa
po narodení Pána

poklona Sviatosti Oltárnej pred začiatkom roka 2021

na úmysel
na úmysel
na úmysel
za farníkov – živý prenos cez YOU TUBE kanál farnosti
na úmysel

OZNAMY
1. Do 10.1.2021 je počet účastníkov na sv. omšiach 25% kapacity miest na sedenie: každá
druhá lavica v kostole zostáva prázdna a v obsadených laviciach bude medzi sediacimi jedno
miesto voľné. Sadáme si na označené miesta. Zostávajú v platnosti aj doterajšie opatrenia.
2. V pondelok 28.12. pri večernej sv. omši tradične požehnáme víno, ktoré si prinesiete.
3. Na slávnosť Panny Márie Bohorodičky bude pri sv. omšiach tradičná novoročná ofera.
4. Vo štvrtok je koniec občianskeho roka 2020. Ďakujem súkromným osobám, inštitúciám
alebo firmám, ktorí ste pomohli našej farnosti v tomto roku. Rok uzavrieme ďakovnou sv.
omšou o 15.00 hod., pri ktorej vyúčtujeme končiaci sa rok. Kto má záujem, pozývame do
kostola aj na spoločnú modlitbu pred Novým rokom 2021, a to od 23.00 do 23.45 hod.
Pri slávnosti Narodenia nášho Pána Ježiša Krista nech Vám Pán dá zdravie, Božie požehnanie,
čo si od Neho žiadate, hojné roky, svätý pokoj a po smrti Kráľovstvo nebeské!

