Farské oznamy
( Žitavany )
3. adventná nedeľa
Liturgický kalendár:
Ne – 4. adventná nedeľa

Sväté omše:

Pondelok – 06:00 – † Imrich Absolón, rodičia a deti
Utorok – 06:00 – Poďakovanie za 60 rokov života a 40 rokov manželstva
Streda– 06:00 – Poďakovanie za dar života
Štvrtok–06:00 – za † vojakov I. svetovej vojny
Piatok – 06:00 – † Goran, Peter, Marta a Štefan
Sobota – 06:00 – na úmysel
Nedeľa–08:00– Poďakovanie za 50 rokov života a prosba o ďalšiu BP
11:00 – za farníkov

Oznamy: Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti ulica 9. mája, strana
od kostola. Upratovať sa bude v sobotu ráno po rorátnej omši. Stromčeky sa budú
robiť v piatok po rorátnej omši. Pán Boh zaplať za vašu ochotu a službu.
Ak ste nestihli spoveď, dnes od 15 hodine spovedáme na Skýcove...
Tak ako minulý rok, aj tento budú rorátne sv. omše od pondelku o 6 hodine
ráno. Ak spievame, že Kristus je svetlo sveta, tak sv. omša o 6 hodine je akýmsi
očakávaním svetla do tmy našich dní... Aj preto budú sv. omše len pri sviečkach.
Chcem vás všetkých na tieto omše za tmy pozvať. A ak môžete, povzbuďte aj svoje
deti, pre ktoré budú vždy po sv. omši v PC pripravené raňajky. Nakoľko sv. omše
budú pri sviečkach, chcem vás poprosiť o opatrnosť a zároveň o to, aby ste
nezapaľovali žiadne iné svetlá v kostole. Kostol sa bude otvárať o 5:30 h. Chcem vás
tiež poprosiť, aby sme sa spevom zapájali do adventných piesní.... Deti pozývam, aby
ak majú, aby prichádzali na roráty s lampášikmi, ktoré môžu svietiť celú omšu.
Zároveň je pre deti pripravená aktivita. Na každej rorátnej omši zaznie jedna otázka,
ktorej odpoveď deti napíšu do tajničky, ktorú sme im rozdali v škole, alebo teraz
rozdáme na konci omše. Zároveň chceme vytvoriť novinku – sprievod detí. Na
začiatku omše ich bude pri hlavnom vchode čakať pani katechétka a deti s
lampášikmi alebo ak nemajú, dáme im kahance vstúpia do kostola v sprievode...
Všetci, ktorí chcú prijať koledníkov 25.12 v popoludňajších hodinách, nech sa
zapíšu. Rozposlanie koledníkov bude po sv. omši o 11 hodine.

