FA R S K É O Z N A M Y
4. ADVENTNÁ NEDE¼A - ROK "A"

Nede¾a: NARODENIE PÁNA - ROK "A", slávnos s oktávou
KRAJINOU, ZA KTORÚ SA V TOMTO TÝDNI MODLÍME JE:

ŠVÉDSKO

VEÈERADLO - pondelok o 15.00 hod. vo fare
* Dnes popoludní od 15.00 do 16.30 hod. bude v našej farnosti spovedanie pred sviatkami.
* V sobotu bude svätá omša o 8.00 hod.!
* POLNOÈNÁ SVÄTÁ OMŠA v našom kostole bude o 24.00 hod.
Rozpis iných svätých omší v meste je k dispozícii a môete si ho vzadu vzia domov.
* Vo všetkých svätých omšiach na Slávnos Narodenia Pána si vo vyznaní viery pri slovách
"a mocou Ducha Svätého ... a stal sa èlovekom" na znak úcty k tomuto tajomstvu
pok¾akneme na dve kolená.
* Na Nede¾u Narodenia Pána po svätej omši o 10.00 hod. budú ma naše deti krátku
JASLIÈKOVÚ POBONOS.
Teším sa, e aj títo naši najmenší s èistým srdcom dieaa nám pripomenú krásny príbeh
narodenia Dieaa, ktoré nás prišlo zachráni.
* Ïakujem ochotným enám, ktoré vyriadili faru pred sviatkami. Takisto ïakujem všetkým,
ktorí ste pomohli pri koncerte v stredu. A samozrejme všetkým, ktorí ste akýmko¾vek
spôsobom prispeli k spoloènému dobru. Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení.
* Mám vo fare jeden betlehem s figúrkami. Je potrebné si ho trochu poopravi.
Ak by mal niekto záujem, môem mu ho darova.

Tento týdeò upratuje 2. skupina p. Kurpitovej

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 19.12.2016 A 25.12.2016
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
Nede¾a:

-

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
8.00
24.00
8.00
10.00

† manel Jozef a rodièia
Poïakovanie za 55 rokov ivota Marty
† manel a za uzdravenie dcéry
† Ladislav a Emília Sedlákovci a Anna Záslavová
† rodièia Ján a Júlia a za Ján
Za chorých a trpiacich
Za spolubratov kòazov a za seminaristov
Za farníkov
Za dobrodincov celého roka
¼udovít Sobôtka,

farár

