RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA
______________________________________________________________

IV. ADVENTNÝ TÝŽDEŇ
20. – 24. decembra 2021
TÝŽDEŇ NARODENIA PÁNA
25. – 26. decembra 2021
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

všedný adventný deň
všedný adventný deň
všedný adventný deň
všedný adventný deň
Štedrý deň
slávnosť Narodenia Pána, prikázaný sviatok, I. sviatok vianočný
Nedeľa Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

BOHOSLUŽBY
DEŇ

HOD.

ÚMYSEL SV. OMŠE

Pondelok

20. december

9.00
18.00

predvianočná sv. spoveď starkých a chorých doma
+ Augustín Škoda a rodičia z oboch strán

Utorok

21. december

18.00

+ Vladimír Cingel

Streda

22. december

18.00

+ Rudolf Liďák a rodičia

Štvrtok

23. december

18.00

+ sestra Ivetka a svatka Janka

Piatok

24. december

7.00
16.00
22.00
24.00

na úmysel
na úmysel – sv. omša Božieho narodenia
na úmysel – sv. omša Božieho narodenia
prosba o Božie požehnanie pre dobrodincov farnosti – živý prenos
cez YOU TUBE

Sobota

25. december

7.00
8.30
10.00
11.30

za farníkov
za kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti
za deti a mládež našej farnosti – živý prenos cez YOU TUBE
prosba o Božie požehnanie pre chorých a starkých

7.00
8.30
10.00
19.30

prosba o Božie požehnanie pre rodiny našej farnosti
na úmysel
+ Štefan Kahánek – živý prenos cez YOU TUBE kanál farnosti
za farníkov

I. sviatok vianočný
Božie narodenie

Nedeľa

26. december

Nedeľa Svätej rodiny

OZNAMY
1. Od piatku 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 alebo sväté
prijímanie sme k dispozícii podľa osobnej dohody s kňazom.
2. Kto sa nestihol ešte vyspovedať, spovedáme od pondelka do štvrtku od 17.00 do 18.30.
3. V našich krajoch je tradičným zvykom zasadnúť ku štedrovečernému stolu spoločne. U nás
to môže byť o 18.00 hod., kedy budú zvony zvolávať na modlitbu Anjel Pána.
4. V sobotu na slávnosť Narodenia Pána bude pri sv. omšiach tradičná farská ofera.
5. Na budúcu nedeľu, na sviatok Svätej rodiny pri všetkých sv. omšiach si manželia budete môcť
obnoviť svoj sviatostný manželský sľub.
6. V rámci bezprostrednej prípravy na synodálnu konzultáciu v našej farnosti Vám ponúkame
2. tému, ktorou je VIERA. 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.

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!
Svätého Pia X. 1, 841 06 Bratislava IV, tel. 0901 909 169, e-mail: kancelaria@farabystrica.sk

