RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA
______________________________________________________________

III. ADVENTNÝ TÝŽDEŇ
13. – 19. december 2021
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
sv. Lucia, panna a mučenica, spomienka
Utorok
sv. Ján od Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi, spomienka
Streda
všedný adventný deň
Štvrtok
všedný adventný deň
Piatok
všedný adventný deň
Sobota
všedný adventný deň
Nedeľa
IV. adventná nedeľa
BOHOSLUŽBY
DEŇ

HOD.

ÚMYSEL SV. OMŠE

Pondelok

13. december

7.00
18.00

+ rodina Barošková a Maňáková
+ Štefan Osuský a rodičia

Utorok

14. december

7.00
18.00

na úmysel
+ Ján a Jozefína Mihalovičoví

Streda

15. december

7.00
18.00

+ Rudolf a Pavlína Bielovičoví
+ Jozef Zimmerman a rodičia z oboch strán

Štvrtok

16. december

7.00
18.00

na úmysel
+ Jakub a Anna

Piatok

17. december

7.00
18.00

na úmysel
+Jarmila Günzl-Pratl

uobota

18. december

7.00

Nedeľa

19. december

7.00
8.30
10.00
19.30

IV. adventná nedeľa

+ František, Vladimír a Pavol
na úmysel
na úmysel
za farníkov – živý prenos cez YOUTUBE
+ Danica

OZNAMY
1. Od piatka 10.12.2021 sa v našom kostole môže zúčastniť verejných bohoslužieb maximálne
30 osôb v režime OP: „očkovaní alebo prekonali covid-19 v ostatných 6 mesiacoch“. Pre
účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass.
Pre nezaočkovaných ľudí platí režim individuálnej pastorácie: v prípade záujmu o individuálny
rozhovor, svätú spoveď, sväté prijímanie alebo modlitbu bude pre Vás kostol otvorený od
pondelka do piatku od 16.30 do 17.15, alebo aj inokedy podľa osobnej dohody s kňazom.
Konferencia biskupov Slovenska prosí kňazov a veriacich o trpezlivosť, predovšetkým kvôli
kritickým okolnostiam v zdravotníctve. V platnosti, samozrejme zostáva dišpenz od povinnej
účasti na bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky.
2. Nedeľné sv. omše z nášho kostola stále vysielame aj naživo o 10.00; po jej skončení budeme
rozdávať sväté prijímanie do 11.30.

3. Informácie o predvianočných aktivitách:
- prosíme nahlásiť starkých doma na predvianočnú sv. spoveď: navštívime ich v pondelok
20. decembra;
- veľkú predvianočnú sv. spoveď tu v kostole budeme mať. A to nasledovne:
o v sobotu 18.12. od 9.00 do 12.00 a od 15.00 do 18.00,
o v nedeľu 19.12. od 15.00 do 18.00.
Samozrejme, treba pri tom dodržať všetky hygienické opatrenia, najmä nosiť respirátory,
dezinfikovať si ruky, dodržiavať vzdialenosti medzi osobami a počet ľudí v kostole.
Veľmi Vás prosím, aby ste prišli ku sláveniu vianočných sviatkov vyspovedaní. Ak by
mal záujem o sv. spoveď aj niekto, kto nemôže pristupovať ku sv. prijímaniu, nech sa za
mnou osobne zastaví.
4. Minulú nedeľu sme začali bezprostrednú prípravu na synodálnu konzultáciu v našej farnosti.
Téma 1. kroku je ZMENA a môžete si vziať k tomu infoleták tu v kostole alebo na farskom
internete. Vaše názory sú potrebné na záverečnú syntézu, ktorú dáme v júli ako farnosť
diecéznemu koordinátorovi synody. Najprv poproste Ducha Svätého o dar múdreho nadhľadu
a božej lásky a následne píšte na našu farskú mailovú adresu, ktorú tam nájdete.
Svätého Pia X. 1, 841 06 Bratislava IV, tel. 02.65956213, e-mail: kancelaria@farabystrica.sk

