
Oznamy na druhú adventnú nedeľu 
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Ne 
08.12.2019 

8:00 †   Mikuláš Volf, sestra Marianka a ich rodičia  
(v slovenskom jazyku) 

10:00 Za farníkov (v chorvátskom jazyku) 
Po 

09.12.2019 
18:00 †   Dušan Mitterpach a rodičia 

(v chorvátskom jazyku) 
Ut 

10.12.2019 
6:00 Na úmysel (v slovenskom jazyku) 
18:00 †   Ladislav a Gertrúda Kormošovi a syn Ladislav 

(v maďarskom jazyku) 
St 

11.12.2019 
18:00 †   Štefan Streck a rodičia z obidvoch strán  

(v latinskom jazyku) 
Št 

12.12.2019 
6:00 †   manžel Jozef Werdenich a syn Franz  

(v slovenskom jazyku) 
18:00 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 
18:30 †   Anna a Štefan Vojnešich a brat Ján 

(v slovenskom jazyku) 
Pia 

13.12.2019 
18:00 †   Ján Streck a rodičia  

(v slovenskom jazyku) 
So 

14.12.2019 
18:00 †   Matilda Baroková 

(v slovenskom jazyku) 
Ne 

15.12.2019 
8:00 †   Zoltán Zalko  

(v slovenskom jazyku) 
10:00 Za farníkov (v chorvátskom jazyku) 

V pondelok je Nepoškvrnené počatie Panny Márie; v utorok je sv. 
Mlchiades, mučeník; v stredu je sv. Damas I., pápež; vo štvrtok je Panna Mária 
Guadalupská a sv. Otília, mučenica; v piatok je sv. Lucia, mučenica; v sobotu je 
sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi; v nedeľu je sv. Valerián.  

Dnes, 07.12.2019, 08.12.2019, je v našej farnosti jesenná zbierka na 
charitu. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!  
 V piatok, 13.12.2019 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare o 19:00 
hod. Stretnutia birmovancov bývajú v každú sobotu na fare, v čase od 19:15 hod. 
do 20:00 hod. V sakristii si môžete zapisovať úmysly svätých omší na celý rok 
2020. K sviatosti pokánia môžete pristúpiť vždy po sv. omši. 

 



 
  
Srdečne pozývame veriacich na slávnostnú svätú omšu so zasvätením 

Bratislavy Panne Márii v pondelok 9. decembra 2019, v deň slávnosti 
Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorú bude o 17.30 hod. sláviť 
bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Kostole sv. Jána z Mathy 
(Trojička) v Bratislave.  

  
Bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko bude od 30. novembra do 

22. decembra vždy v soboty a nedele (okrem nedele 15.12.) v čase od 15.00 do 
17.00 hod. pri charitatívnom stánku Maltézskej pomoci Slovensko na vianočných 
trhoch v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí k dispozícii pre rozhovor. 
Všetci sú srdečne pozvaní.   

  
Pred kostolom na výveske sa nachádza pozvanie a list s informáciami 

o pripravovanom 25. ročníku koledníckej akcie Dobrá novina. eRko - HKSD 
pozýva farnosti zapojiť sa do 25. ročníka koledníckej akcie Dobrá novina. 
Koledníkom i darcom v aktuálnej téme Buďme požehnaní(m) predstavíme 
podporované projekty a dlhoročnú spoluprácu v oblasti Turkana v Keni. 
Koledníci budú mať počas Adventu množstvo podnetov k duchovnej príprave na 
prežitie Vianoc i na praktickú prípravu na koledovanie. 

Dobrá novina je verejná zbierka registrovaná na MV SR na podporu 
rozvojových projektov pre chudobných a zraniteľných v krajinách subsaharskej 
Afriky. Účasť na nej je podmienená prihláškou a dodržiavaním pravidiel Dobrej 
noviny. Všetky potrebné informácie spolu s prihláškou nájdete na 
www.dobranovina.sk Kontakt: Miroslava Selecká, 0908 183 410 alebo 
dn@erko.sk Koledovanie Dobrej noviny prebieha počas vianočného obdobia 
v dňoch 24. decembra 2019 až 6. januára 2020. 

 
 


