OZNAMY NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok:
štvrtok:
piatok:

sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
sv. Mikuláša, biskupa, spomienka
sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Tento týždeň v stredu, piatok a v sobotu máme zimné kántrové dni.

OTVORENIE ADVENTU NA LIPOVCI
Srdečne Vás pozývame v nedeľu 2. decembra o 14.00 h na „Otvorenie adventu“ v Lipovci. Toto

kultúrno-spoločenské podujatie sa začne ekumenickou pobožnosťou, pri ktorej požehnáme adventný
veniec.

ADVENTNÉ, RORÁTNE SVÄTÉ OMŠE
Na základe vlaňajšej dobrej skúsenosti chceme v tomto roku deti pozvať k duchovnému

prežívaniu Adventu účasťou na rorátnych svätých omšiach. Roráty z tohto dôvodu budú ráno o 6.00 h.
Pre deti v utorok, stredu a vo štvrtok budú po svätej omši v KKD pripravené raňajky. Po raňajkách sa
deti odoberú do školy. Prosíme Vás, aby ste v advente vo väčšom počte aj v priebehu týždňa prichádzali
na svätú omšu. Pri vchode do kostola si pred rorátmi zapáľte kahanček.
Chceme Vás tiež poprosiť o spoločnú modlitbu v rodinách pri adventnom venci.

ADVENTNÉ PONDELKY PRE SPOLOČENSTVO RODÍN
Pozývame Vás na duchovnú prípravu na Vianoce počas adventných pondelkov večer o 18.00 h

s témami: 3.12. – prvý adventný pondelok „Svätý Mikuláš – najživší obraz Krista“; 10.12. – druhý
adventný pondelok „Duchovný boj proti zlým myšlienkam“ a 17.12. – tretí adventný pondelok
„Duchovný život ako terapia“. Duchovnú prípravu bude viesť pán vikár Ivan Moďoroši.
Zvlášť pozývame spoločenstvo rodín, lebo Advent a Vianoce sú časom rodiny.

DO NÁŠHO KOSTOLA PRÍDE MIKULÁŠ
V stredu 5. decembra pri svätej omši o 18.00 h do nášho kostola príde Mikuláš. Chce sa opäť

stretnúť so všetkými dobrými deťmi.

MODLITBY MUŽOV
V stredou 5. decembra večer o 20.00h bude v kostole adorácii pre mužov a otcov. Adoráciu bude

viesť kňaz s akolytmi a ukončí sa Eucharistickým požehnaním. Všetci muži ste pozvaní.

SVIATOSŤ ZMIERENIA K PRVÉMU PIATKU
Pred prvým piatkom v tomto týždni spovedáme pred každou svätou omšou a v piatok už od 15.00

h. Na prvý piatok Vás pozývame na adoráciu v tradičnom čase. Mladé rodiny s deťmi budeme v kostole
spovedať v pondelok 3. decembra od 10.00 h do 11.00 h. Deti Vám postrážia mamičky v Rozprávkovom
domčeku. Nakoľko v tomto roku máme krátke adventné obdobie, prosíme Vás, aby ste ešte dnes
v sakristii nahlásili chorých, ktorých máme prísť vyspovedať domov.

SLÁVNOSŤ NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE
V sobotu 8. decembra je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sväté omše sa slávia ako

v nedeľu: o 7.30 h, o 9.30 h, o 11.00 h pre deti a o 18.00 h.

FLORBALOVÝ TURNAJ BIRMOVANCOV
V sobotu 8. decembra v popoludňajších hodinách sa v telocvični Katolíckej školy Antona
Bernoláka v Martine uskutoční Florbalový turnaj birmovancov. Všetci birmovanci ste pozvaní.
Skontaktujte sa s animátorom Martinom Petrovičom.

MODLITBY CHVÁL
V nedeľu 9. decembra po večernej svätej omši od 19.00 h Vás pozývame na modlitby chvál. Piesne

chvál si pripravia mladí z našej farnosti. Počas modlitieb bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť
a ukončíme ich Eucharistickým požehnaním asi o 20.00 h.

ADVENTNÝ KONCERT
Pozývame Vás na Adventný koncert speváckeho zboru Cantica Collegium musicum Martin, ktorý

sa uskutoční v utorok 11.12. o 19.00 h v našom kostole. Zbor úspešne reprezentuje mesto Martin
a Slovensko doma i v zahraničí. V júli 2018 získali zlatú medailu zo svetovej zborovej olympiády
v juhoafrickom meste Tshwane. Bol to mimoriadny úspech na svetovej zborovej olympiáde. Vstupné je
dobrovoľné.

FARSKÝ ČASOPIS „SVETLO PRAVDY“
V najnovšom čísle farského časopisu „Svetlo pravdy“, ktorý Vám rozdáme pri východe z kostola,

nájdete adventnú modlitbu v rodinách a celý adventný a vianočný program bohoslužieb.
Zároveň Vám vyslovujeme úprimné „Pán Boh zaplať“ za Vaše milodary v mesačnej farskej
zbierke.

Úmysly svätých omší vo farskom kostole
Od 2. 12. 2018 do 9. 12. 2018
Dátum

2. 12.
Nedeľa

3. 12.
Pondelok
4. 12.
Utorok
5. 12.
Streda
6. 12.
Štvrtok
7. 12.
Piatok
8. 12.
Sobota
Nepoškvrnené
počatie
Panny Márie

9. 12.
Nedeľa

Úmysel

Hodina
7:30

Ružencové spoločenstvo

9:30

Za farnosť

11:00

Za Božie požehnanie pre Katarínu a Juraja a ich rodiny

18:00

Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Kamilu Sušienkovú

6:00

† Irena, Anton Podhorský, Alžbeta, Ondrej Kaľavský

18:00

† Juraj Zoššák

6:00

Na úmysel celebranta

18:00

† rod. Kottova a Vozárova

6:00

Na úmysel celebranta

18:00

† Valentín, Ondrej, Mária, Emília

6:00

Na úmysel celebranta

18:00

Za Božie požehnanie a pokoj v rodine
a za súrodencov Petra a Miroslava

6:00

† Mária Baranová, Ondrej Baran

18:00

† Margita

7:30

Na úmysel celebranta

9:30

Za farnosť

11:00

Na úmysel celebranta

18:00

Za zomrelých počas týždňa

7:30

† rod. Kubíkova

9:30

Za farnosť

11:00

† Ján a rodičia

18:00

† manžel Juraj Bukovinský a syn Juraj

