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FARNOSŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA
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II. ADVENTNÝ TÝŽDEŇ
6. – 12. december 2021
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
sv. Mikuláš, biskup, spomienka
Utorok
sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka
Streda
Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť
Štvrtok
všedný adventný deň
Piatok
všedný adventný deň
Sobota
sv. Damaz I., pápež, spomienka
Nedeľa
III. adventná nedeľa
NESLÁVIME VEREJNÉ SVÄTÉ OMŠE OD 25.11.2021 DO ODVOLANIA
BOHOSLUŽBY
DEŇ

HOD.

ÚMYSEL SV. OMŠE

Pondelok

6. december

18.00

prosba o Bože požehnanie pre deti našej farnosti

Utorok

7. december

18.00

+ manžel Štefan, brat a rodičia

Streda

8. december

18.00

prosba o zdravie a B. pomoc pre Máriu, deti, vnúčatá a pravnúčatá

Štvrtok

9. december

18.00

+ Jozef a Františka Kraľovičoví a rodičia z oboch strán

Piatok

10. december

18.00

prosba o zdravie a Božiu pomoc

Sobota

11. december

7.00

Nedeľa

12. december

10.00

poďak. Bohu za životné jubileum a prosba o zdravie a B. pomoc pre matku

za farníkov – živý prenos cez YOUTUBE

III. adventná nedeľa

OZNAMY
1. I keď nemôžeme sláviť verejným spôsobom sv. omše, stále sme v službe v rámci tzv.
individuálnej pastorácie: na požiadanie duchovným a kňazským spôsobom poslúžime všetkým.
Na individuálny rozhovor, svätú spoveď a modlitbu je kostol otvorený od pondelka do
piatku od 17.00 do 18.00, alebo aj inokedy – podľa osobnej, mailovej alebo telefonickej
dohody. Cez farský internet a aplikáciu Moja farnosť Vás budeme informovať ako ďalej.
Sv. omše na Vaše úmysly slávime súkromne v dohodnutých termínoch. Nedeľnú sv. omšu
z nášho kostola stále vysielame naživo o 10.00; po jej skončení budeme rozdávať Sväté
Prijímanie do 11.30. Úprimne ďakujeme darcom, ktorí nám pomohli zabezpečiť techniku na
živé vysielanie z nášho kostola. Nech Vás Pán požehnáva zdravím, radosťou a pokojom!
2. Informácie o predvianočných aktivitách:
- prosíme nahlásiť starkých doma na predvianočnú sv. spoveď: navštívime ich v pondelok
20. decembra;
- zatiaľ nevieme, či budeme môcť mať veľkú predvianočnú sv. spoveď v kostole, ako to
mávame. Preto pripomínam, že kňazi sme v kostole od pondelka do piatku, večer od 17.00
do 18.00, alebo podľa dohody aj inokedy. Prosím Vás, aby ste prišli ku sláveniu vianočných
sviatkov vyspovedaní;
- zajtra (v pondelok) je sv. Mikuláša. Deti, ktoré sa prídu zajtra večer pomodliť do kostola od
17.00 do 18.00, stretnú tu aj Mikuláša;

-

predajná výstava náboženských kníh a predmetov na fare tento rok nebude.

3. Viete, že pápež František v októbri otvoril pre celú Cirkev synodu o tzv. synodalite a počas 3
nedieľ (24.10., 31.10. a 7.11.) sme sa tu u nás spoločne zamysleli nad 3 vlastnosťami skutočného
dialógu. Po krátkej prestávke pokračujeme na našej synodálnej ceste premýšľania o našej
Cirkvi. Dnes si môžete v kostole vziať informáciu k 1. kroku tohto premýšľania, ktorý je
zameraný na tému ZMENA (aj na farskom internete). Ak by ste sa k tomu chceli aj vyjadriť,
najprv poproste Ducha Svätého o dar múdreho nadhľadu a božej lásky a následne píšte na našu
farskú mailovú adresu, ktorú tam nájdete. Vaše názory sú potrebné na záverečnú syntézu, ktorú
dáme v júli ako farnosť diecéznemu koordinátorovi synody.
Svätého Pia X. 1, 841 06 Bratislava IV, tel. 02.65956213, e-mail: kancelaria@farabystrica.sk

