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NEDEĽNÉ

OZNAMY

2. nedeľa po Narodení Pána – Zjavenie Pána 6.1. 2018

Liturgický kalendár:
Od budúceho týždňa už budú bývať ranné sv.omše v klasických časoch o 6.45
a taktiež od utorka bude sv.omša o 12:00.
Vo štvrtok nebude pravidelná Adorácia - bude nahradená v sobotu večer od
19:00 do 22:00.
Z príležitosti 50. výročia smrti blahoslaveného Titusa Zemana vás
srdečne pozývame na tieto podujatia:
1. v utorok 8. januára 2019 je liturgický sviatok blahoslaveného dona

Titusa: sv. omša o 18.00 vo Vajnoroch (predsedá don Jozef Ižold,
provinciál; kazateľ don Jozef Luscoň, sv.omšu prenáša TV Lux)
2. v sobotu 12. januára 2019 – bude v sále pod kostolom o 16.30

duchovno-historický program o don Titusovi (účinkujú Peter Janků
a František Neupauer). O 18.00 hod. v našom kostole bude slávnostná
svätá omša, ktorú celebruje otec biskup Jozef Haľko. Od 19:00 do
22:00 pozývame na animovanú adoráciu za duchovné povolania.
V utorok v deň spomienky na bl. Titusa Zemana, pozývame vás, osláviť ju
spoločne s našou komunitou pri večernej sv. omši o 18:00 hod.
Vo štvrtok o 10.00 je tzv. Mama omša pre mamičky s deťmi.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na krásnom
priebehu slávenia Vianočných sviatkov v našom kostole a zároveň za každú
formu materiálnej a duchovnej podpory pre našu komunitu (vďaka za všetky
dobroty a milodary).
Na budúcu nedeľu je stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov o 15:30
hod.
Dnes (nedeľa) malí koledníci Dobrej noviny koledovali po sv. omšiach, ak by
chcel ešte niekto finančne prispieť na projekt Dobrej noviny, môže svoj
príspevok do budúcej nedele nechať v sakristii u kostolníkov.
V sobotu 9. februára 2018 sa uskutoční na Miletičke v sále pod kostolom
Farský ples. Lístky sa budú predávať od nedele 13. 1. po sv. omšiach o 9:30.
Cena lístka je nezmenená 18 eur/osoba

