Rozpisy svätých omší
Pondelok 4. 12. Sv. Barbory, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka
18:00
Na poďakovanie za dožitých 50 rokov a prosba o zdravie a Božie
požehnanie do ďalších rokov
Utorok 5. 12.
6:45
Streda 6. 12. Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka
18:00
+ otec Július a otec Štefan
Štvrtok 7. 12. Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00
Piatok 8. 12. Nepoškvrnené počatie Panny Márie, prikázaný sviatok
9:00
Za farnosť
18:00
Za živých a mŕtvych členov Združenia Zázračnej medaily
Sobota 9. 12.
6:45

18:00
Nedeľa 10. 12. 2. adventná nedeľa
8:00
Za obrátenie manželky Marty a svata Fridricha a za ostatných v
rodine
9:30
za farnosť
11:00

+ Pavel Ralbovský a rodičia z oboch strán

18:00

+ rodičia Štefan a Mária Ebringeroví, súrodenci, švagrovia,
švagriná Jana, synovci Štefan a Peter

Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves
4. 12. 2017 – 10. 12. 2017
• Bohoslužby v týždni – pondelok 18:00, utorok 6:45, streda
a štvrtok 18:00, piatok o 9:00 a 18:00, sobota 6:45 a 18:00,
nedeľa 8:00, 9:30, 11:00, 18:00.
• Nepoškvrnené počatie Panny Márie – V piatok je prikázaný
sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, sv. omše budú
o 9.00 a 18.00. Po sv. omši o 9.00 pozývame mamičky, ktoré sú
doma s deťmi, na stretnutie do Fcentra.
• Spoločná sviatosť zmierenia – Budúcu nedeľu 10.12.2017 prídu
poobede od 15.00 do našej farnosti kňazi z okolitých farností,
aby nám sprostredkovali sviatosť zmierenia a my sme sa aj takto
mohli pripraviť na prichádzajúce sviatky.
• Púť – Svätá zem - V budúcom roku Vás srdečne pozývame na
farskú púť do Svätej zeme a Jordánska. Bližší program nájdete na
nástenke a aj na našej farskej stránke. Prihlasovať sa môžete
v sakristii alebo na farskom úrade. Potrebné údaje: meno a
priezvisko, rodné číslo, adresa bydliska, číslo cestovného pasu,
dátum, kedy bol vydaný a dokedy je platný (aspoň pol roka po
návrate - údaje potrebné pre vstup do Jordánska), mobilný
kontakt. Prihlásiť sa treba do nedele 10.12.2017, pretože treba
objednať letenky. Do konca mesiaca december treba zaplatiť
zálohu 400,00 eur.
• Zbierka na charitu - Dnes, 3. decembra 2017, je jesenná
zbierka na charitu. Pán Boh Vám odplať Vašu štedrosť.

• Medovníčky – V sobotu 9.12.2017 o 15.00 pozývame všetky
deti, mamičky a aj oteckov na faru, kde spolu budeme
pripravovať a piecť medovníčky, ktoré sa budú potom v nedeľu
10.12.2017 predávať pri sv. omši. Týmto predajom chceme tiež
podporiť starostlivosť o chudobných.
• Začíname spolu advent – Dnes spolu začíname advent. Program
začína o 15.00 koncertom vokálnej skupiny SKLO tu v kostole
a potom budeme pokračovať v Fcentre, najprv predstavením
výstavy VŠVU odbor reštaurátorstvo. Taktiež si tu budete môcť
zakúpiť knihy, rôzne drobné výrobky a samozrejme aj niečo pod
zub. Počas celého dňa môžete prispieť na náš spoločný program
s farnosťou Maria Hitznig vo Viedni v podpore školy na
Guatemale, kde sme sa zaviazali ako farnosť každý rok prispieť
2 000,- eur. Chcem vás poprosiť aj o podporu nejakým pečivom,
koláčikmi, zákuskami, ktoré môžete prinášať do Fcentra.
• Rorátne sv. omše – Aj v tomto roku počas adventu budeme
sláviť rorátne sv. omše. V týždni to bude dva razy v utorok
a sobotu so začiatkom o 6:45.
• Nedeľná adorácia – Od 1. adventnej nedele, teda od 3.
decembra, bude bývať nedeľná adorácia pred večernou sv.
omšou, teda v zimnom čase od 17.00 a ukončená bude
eucharistickým požehnaním pred sv. omšou o 17.50.
• Spovedanie chorých – V sakristii môžete nahlasovať svojich
chorých a starších príbuzných k predvianočnej spovedi.
• Novéna - Od 29.11.2017 do 7.12.2017 sa budeme po každej sv.
omši modliť novénu pred sviatkom Nepoškvrneného počatia
Panny Márie.

• Taizé – V nedeľu 17.12. Vás pozývame k modlitbe a meditácii aj
prostredníctvom spevov taizé. Začneme sv. omšou o 18:00
a budeme pokračovať v adorácii po nej.
• Dobrota pre Afriku - Občianske združenie DOBROTA PRE
AFRIKU srdečne pozýva všetkých záujemcov a priateľov misií
na Adventnú misijnú burzu, ktorá sa bude konať 9. decembra
(sobota) v čase od 10. do 17. hod. v pastoračnom centre Kostola
sv. Rodiny v Petržalke. Môžete tu nájsť vianočný darček pre
svoje deti a blízkych, hračky, knihy pre deti, či bižutériu z
Afriky. V ponuke bude aj ochutnávka pravej africkej kávy a čaju.
Nákupom podporíte vzdelávanie a výživu chudobných detí v
Južnom Sudáne a v Stredoafrickej republike.
• Lectio Divina - V stredu 6.12.2017 o 20.00 hod. bude
v Katedrále sv. Martina modlitbové stretnutie spôsobom Lectio
divina s názvom „Jeremiáš sa rozhoduje“ (Jer 1, 4-19). Stretnutie
bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
Všetkých srdečne pozývame.

