
 
 
  
    27.XI.  N.      I. ADVENTNÁ NEDEĽA – ROK „A“                    
                     +   Za farské spoločenstvo   ........................................................................   8.00    
                     +   Mikuláš, Katarína a Mária   .................................................................   10.00 
    28.XI.  P.  +   Jozef, manž. Karolína, rodičia   ...........................................................   17.00 
    29.XI.  U. +   Ondrej, manž. Katarína, zosnulá rodina   ............................................   17.00 
    30.XI.  S.  +   Ondrej, manž. Helena, zosnulá rodina   ..............................................   17.00 
     1.XII.  Š.  +   za lekárov a ostatných zdravotných pracovníkov   ...............................   9.00 
     2.XII.  P.  +   za členov ružencového braterstva   .....................................................   17.00 
     3.XII.  S.  +   Mikuláš, syn Mikuláš   ..........................................................................   9.00 
     4.XII.  N.      II. ADVENTNÁ NEDEĽA – ROK „A“      
                     +   Za farské spoločenstvo   ........................................................................   8.00 
                     +   Helena, syn, rodina   ............................................................................   10.00 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 
           -      Príležitosť k sviatosti zmierenia:   - v prípade potreby kedykoľvek 
           -      Milodar na kostol venovali: rodina O. Darcom úprimne ďakujeme. 
           -      Ďakujeme všetkým, ktorí sa v stredu 23.XI. zapojili sa do podujatia Pápežskej  
                  nadácie ACN – Pomoc trpiacej cirkvi, pod názvom Červená streda.  
           -      Dnes je celoslovenská zbierka na CHARITU. Výnos jesennej zbierky za Trnavskú  
                  arcidiecézu za posledné roky činí priemerne 50 000 eur. Zbierky na charitu  
                  každoročne v kostoloch sú nenahraditeľným nástrojom, aby diecézna charita mohla  
                  vykonávať mnohé sociálne projekty a služby. Za vašu podporu úprimne ďakujeme.  
           -      Kostol včera upratali: p. Alžbeta K., Anastázia H., Lýdia L., Margita G.,  
                  Alžbeta Sz. Ďakujeme. 
           -      Pán Milan M. zabezpečil opravu svetelnej číselnej tabule. Ďakujeme za pomoc. 
           -      Možnosť pristúpiť k spovedi za účasti kňazov dekanátu plánujeme na 15. decembra. 
           -     Vzadu v kostole je možnosť zakúpiť si vianočné oblátky, vďaka našim mladým  
                  matkám a ženám, ktoré chcú takýmto spôsobom podporiť našu farnosť. Zároveň  
                  prosíme všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do spoločného adventného stretnutia 17.XII. 
                  nejakou prácou, výrobkom, predmetom, darčekom, aby sa skontaktovali s pani  
                  Zdenou B.  
           -      Upratovanie kostola budúci týždeň: Robotnícka ul. 60 – 120.  
           
       
                                                                 
                                              „Nie je málo času, ktorý máme,  
                                                ale je veľa času, ktorý nevyužívame.“  
                                                                                          SENECA   
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