
 
 
  
   18.XII.  N.      IV. ADVENTNÁ NEDEĽA – ROK „A“                    
                     +   Viliam HAMRAN, manž. Katarína   .....................................................   8.00    
                     +   za farské spoločenstvo   ........................................................................   10.00 
   19.XII.  P.  +   na úmysel ordinára diecézy   .................................................................   6.30 
   20.XII.  U. +   - - - 
   21.XII.  S.  +   Daniel OSIF, rodičia, svokor   .............................................................   17.00 
   22.XII.  Š.  +   Melichar KELKO – zádušná    ............................................................   17.00 
   23.XII.  P.  +   rodina Máťušova   .................................................................................   9.00 
   24.XII.  S.       ŠTEDRÝ DEŇ 
                      +   Poďakovanie za dožitých 70 r. – Marián GRUS   ................................   8.00 
                           VIGÍLIA NARODENIA PÁNA – OMŠA V NOCI 
                           Za dar lásky a pokoja   .........................................................................   21.00 
   25.XII.  N.      NARODENIE PÁNA – SLÁVNOSŤ – ROK „A“      
                     +    Zuzana KUKUČKOVÁ   ......................................................................   8.00 
                     +    Za spoločenstvo farnosti   ....................................................................   10.00 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 
           -      Príležitosť k sviatosti zmierenia:   - v prípade potreby kedykoľvek 
           -      Milodar na kostol venovali: Anna Hamranová Hurbanovská ul., Júlia Hrdá  
                  Hurbanovská ul., Júlia Kajanová Robotnícka ul., Katarína Kajanová Robotnícka ul.,   
                  Magdaléna Kajanová Robotnícka ul., Ružena Királyová Mierová ul. 
                  Darcom úprimne ďakujeme. 
           -      Kostol včera upratali: p. Alojz Kraslan a syn Ondrej.     Ďakujeme. 
           -      Ďakujeme všetkým organizátorom a dobrovoľníkom za prípravu adventného  
                  podujatia. Vzadu v kostole je možnosť zakúpiť si za dobrovoľný príspevok  
                  vianočné drobnosti.  
           -      Na Štedrý deň pri rannej sv. omši je požehnanie betlehemov. 
           -      Pozývame všetkých na Jasličkovú slávnosť 25. XII. o 15.00 h. 
           -      Upratovanie kostola v piatok o 9.00 h. Pripravujeme stromčeky. 
           -      Popoludní bude k dispozícii svetlo z Betlehema v predsieni kostola. 
           -      Povzbudzujme všetky deti, chlapcov a dievčatá k službe miništranta. Prosím aj  
                  o vašu podporu, potešíme sa každému členovi našej miništrantskej skupiny. 

-   Spovedanie vo  štvrtok večer po sv. omši.  
           -      Rorátna sv. omša v pondelok o 6.30 h. Pozývame všetky deti, rodičov    
                  i starých rodičov. Príďte so zažatými sviecami či kahančekmi, ktoré nám  
                  budú svietiť počas celej sv. omše. Potom pozývame všetkých na kávičku  
                  s myšlienkou, „kakavko“, čajík alebo koláčik.  
 
Po Veľkej noci sú Vianoce najstarším kresťanským sviatkom. V Ríme sa slávili už    
okolo roku 330. Polnočná omša sa začala sláviť pravdepodobne v polovici 5. stor. keď    
bola postavená Bazilika Panny Márie za pápeža Sixta III. (432-440). Spočiatku bola  
na Vianoce len jedna omša vo Vatikánskej bazilike. V Betleheme sa podľa svedectva    
Peregrinatio Etherie ad loca sancta slávila polnočná už koncom 4. storočia. 
 
Želáme všetkým ľuďom vo farnosti pokojné, radostné a požehnané vianočné sviatky.  
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