Oznamy po sviatku Obetovania Pána
Liturgický kalendár

Úmysly
7.30

JV

Za Božiu pomoc pre kňazov
a miništrantov našej farnosti

9.00

JV

Za farníkov

10.30
18.00

ML

+ otec a starí rodičia z oboch strán

ML

+ Valent a Mária

7.00

JV

Za Božiu pomoc pre rodinu

18.00

ML

+ príbuzní

7.00

ML

18.00

JV

+ Mária, Rozália, Ivan a kňaz Rudolf
+ František a Vilma a rodičia z oboch
strán

7.00

ML

Za Božiu pomoc pre Jozefa

18.00

JV

Za Božiu pomoc pre rodinu

7.00

ML

+ otec Dušan (1. výročie)

18.00

JV

Piatok

7.00

JV

+ rodičia Jidřich a Margita a sestra
Margita
+ syn Jozef

7.2.

18.00

ML

+ rodičia Mária a František a brat

7.30

ML

+ Mária. Augustín a Imrich

7.30

ML

+ manželia Ružena a Ondrej

9.00

JV

Za farníkov

10.30

JV

+ rodičia Florentína a Augustín

18.00

ML

+ Pavol, Mária, Dominik, Pavol a rodičia

Nedeľa
2.2.

Pondelok
3.2.

OBETOVANIE PÁNA
SVIATOK
sv. Blažej, biskup a
mučeník, ľ.spom.
sv. Oskar, biskup, ľ.spom.

Utorok
4.2..
Streda
5.2.
Štvrtok
6.2.

Sobota
8.2.

Nedeľa
9.2.

sv. Agáta, panna
a mučenica, spom.
sv. Pavol Miki a spoločníci
mučeníci, spom.

sv. Hieronym Emiliani,
ľ.spom.
sv. Jozefína Bakhita, panna,
ľ.spom.
5. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, ML – dp. Marián Lukáč, LM – vdp. Ľubomír Matejovič

Pravidelné aktivity: Oratórium, detská omša, birmovanci
V utorok po sv. omši stretnutie Oratória pre starších, pre mladších dospelých v nedeľu po
večernej sv. omši. V stredu detská sv. omša. Vo štvrtok stretnutie birmovancov.
Stretnutie klubu seniorov
V pondelok 3. februára 2020 o 15:30 h
bude v pastoračnom centre
stretnutie klubu kresťanských seniorov. Program a pozvánka su na nastenke pri vchode do
kostola. Srdečne Vás všetkých pozývame.

Pomoc s drobnými
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí podporujete farnosť pri pravidelnej nedeľnej zbierke,
tzv. zvončeku. Vďaka Vašim milodarom dokážeme pokryť režijné náklady a pastoračné aktivity
našej farnosti. Keďže pri týchto zbierkach ide vo veľkej miere o drobné, robí nám to nemalé
praktické ťažkosti. Ak by niekto z vás vo svojom zamestnaní (v obchode, lekárni a pod.) vedel
pomôcť pravidelne so zámenou týchto drobných, prosíme, aby ste sa nám ozvali. Ďakujeme
vopred.
Duchovná obnova pre rodiny, rodinný tábor, herné popoludnie
Pozývame rodiny, manželov a mladých ľudí, ktorí uvažujú nad povolaním do manželstva,
na prednášku s diskusiou na tému "Manželstvo a teológia tela Jána Pavla II.", ktorá bude 8.
februára v našej farnosti. Začneme adoráciou v kostole o 15:00, po nej bude nasledovať v
pastoračnom centre samotná prednáška a diskusia. Na záver bude spoločná večera. Pozývame
rodiny aj s deťmi, o deti sa budú starať animátorky.
Farský rodinný tábor bude tento rok 18.-22.augusta, v zariadení Škola v prírode Piesočná v
Moravskom Svätom Jáne. Ďalšie informácie a začiatok prihlasovania oznámime v marci.
Na budúcu nedeľu sa opäť uskutoční aj herné popoludnie v pastoračnom centre od 14.3018.00. Organizátori zabezpečia dostatok moderných spoločenských hier pre deti i dospelých,
môžete si priniesť aj vlastné. Pozývame opätovne touto formou utužiť naše farské spoločenstvo.

Mimofarské oznamy:
Modlitba za mier
Komunita Sant'Egidio Vás pozýva každú prvú stredu v mesiaci na spoločnú modlitbu za
mier. Koná sa pravidelne v kostole Navštívenia Panny Márie (u Milosrdných bratov) o 19.30.
Najbližšia modlitba je v stredu 5.2. 2020. Nezostaňme ľahostajný voči tým, ktorí sú obeťami násilia
a vojny. Povedzme NIE násiliu v spoločnej modlitbe. Viac informácií nájdete priamo na stránke
santegidio.sk alebo na výveske.
Cirkevné gymnázium Matky Alexie
Jesenského 4/A, 811 02 Bratislava Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí v utorok 11.
2. 2020 od 14,00 do 17,00.
Arcibiskup so zasvätenými
V pondelok 3. februára 2020 o 17.00 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav
Zvolenský pri príležitosti konania stretnutia so zasvätenými osobami Bratislavskej arcidiecézy
v Katedrále sv. Martina sláviť svätú omšu, počas ktorej si zasvätení obnovia svoje sľuby. Všetci ste
vítaní.
Lectio divina v katedrále
V stredu 5. februára 2020 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále konať ďalšie modlitbové
stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav
Zvolenský. Téma: Miernosť – „Apoštoli mu dali meno Barnabáš.“ (Sk 11, 19-26).
Púť zaľúbených v Šaštíne
Na nástenke nájdete info o púti pre zaľúbených v Šaštíne. Info nájdete aj na
www.zalubeni.sk. Registrácia je možná do 5. 2. 2020. Púť pripravujú Saleziáni don Bosca v
spolupráci s pavlínmi.

