Sväté omše a úmysly v kostole sv. Martina v Martine
Po

4. XII.
2017

06:00 + Gabriel Milan Jozef

Ut

5. XII.
2017

06:00 Za duše v očistci

St

6. XII.
2017

06:00 1. + Mikuláš 2. Za zdravie a Božie požehnanie pre deti s rodinami

Št

7. XII.
2017

06:00

Pi

So

8. XII.
2017
9. XII.
2017

18:00 + Mária Augustín Ján

10. XII.
2017

Farské oznamy
1. Adventná nedeľa

18:00 + Stanislav Irena Ľubomír

3. december 2017
Liturgický kalendár

Po

4. XII. 17

Sv. Jána Damascénskeho, kňaza – ľubovoľná spomienka

Ut

5. XII. 17

Féria

St

6. XII. 17

Sv. Mikuláša, biskupa – ľubovoľná spomienka

Št

7. XII. 17

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

16:00 Za farníkov

Pi

8. XII. 17

Nepoškvrnené počatie Panny Márie - slávnosť

18:00 + Anton Milan Anna Emília Karol Zuzana Jozef Ján Jozef

So

9. XII. 17

Sv. Jána Didaka Cuauhtlatoatzina - ľubovoľná spomienka

07:00 Ľubomír Mores

Ne

10. XII. 17

Druhá adventná nedeľa

18:00 + Vendelín Zuzana Jozef Mária
Za zdravie a božie požehnanie pre rodinu Záborskú Kovalíkovú
Kováčikovú a Hučíkovú

18:00 + Mária
06:00 + Štefan Jozefína Ondrej Elena Rudolf a starí rodičia

18:00 + z rodiny Sňahničanovej Štrengerovej a Michnovej
07:00

Ne
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Za zdravie a božie požehnanie a dar viery pre Františka Adriána
Františka Andrejku a vnúčatá

08:30 Poďakovanie za 85. rokov
11:00 Za farníkov
18:00 + Anna Pavol

Krsty: Samuel Eugene Bartek; Nela Rechtoríková
Zbierka na charitu – Dnes, na prvú adventnú
nedeľu bude zbierka na charitu. Za vaše
milodary vám v mene núdznych veľmi pekne
ďakujeme.
Adorácia vo štvrtok - Každý štvrtok od 17:00
do 17:45 sa koná Eucharistická adorácia na
ktorú vás srdečne pozývame.
Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly
svätých omší na január až jún budeme od 18.
decembra 2017. Aby sme mohli ponúknuť
termíny sv. omší čo najväčšiemu počtu
farníkov, prosíme vás, aby ste nežiadali o viac
ako dve sväté omše. Ďakujeme za
pochopenie.
Z ruín k domovu - Pápežská nadácia ACN –
Pomoc trpiacej Cirkvi (známa ako Kirche in
Not) predstavuje projekt záchrany irackých
kresťanov „Z ruín k domovu“. Jeho súčasťou
je návšteva irackej lekárky, dominikánky, Larsy

Pohreby: + Ľubomír Mores (4.12.)

Khazmee z Ninivskej planiny: viac v
priložených
materiáloch
a
na
stránke www.acn-slovensko.org.
Požehnanie koledníkov - Koledníkov
Žilinskej diecézy požehná žilinský biskup
Mons. Tomáš Galis počas svätej omše na 3.
adventnú nedeľu 17. decembra 2017. Svätá
omša začne o 10.30 h v Kostole
Sedembolestnej Panny Márie v Dulove Farnosť Pruské. Po svätej omši bude
občerstvenie, piesne a prezentácia z Afriky v
miestnom kultúrnom dome. Nácvik piesni
začne o 10.00 h v kostole.
Obchodík Lúčik – vás pozýva na návštevu a
dáva vám do pozornosti pestrú a zaujímavú
ponuku. Katolícke kalendare na rok 2018,
liturgucké kalendáre na rok 2018, evanjelium
na rok 2018, betlehemy a mnoho iného
vianočného tovaru.

Týždenník farnosti sv. Martina v Martine, nepredajné,
tel: 043-4238414;
mail: mt.mesto@fara.sk
web: martin.fara.sk, reg. číslo: SKO MT 7/92, imprimatur: Mons. R. Baláž, Banská Bystrica 2. 2. 1999, No: 150/99

Upratovanie kostola – Za upratovanie
kostola ďakujeme farníkom z Ľadovne a
Jahodníkov. Na budúci týždeň prosíme o
upratovanie kostola farníkov zo Podhája.
Slávnosť – V piatok 8.12.2017 je slávnosť
Nepoškvrneného počatia Panny Márie.
Keďže je to prikázaný sviatok sv. omše budú o
6:00; 16:00 a 18:00 a v Dražkovciach o 18:00
h. Okrem toho bude zo sviatku slúžená aj
vigílna sv. omša vo štvrtok večer.
Spovedanie chorých pred vianočnými
sviatkami. – Prosíme aby ste nám nahlásili
chorých a nevládnych, ktorí chcú prijať
sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami.
Nahlásiť ich môžete po sv. omši v sakristii, na
farskom úrade alebo telefonicky. Spovedať ich
budeme 14. a 15. decembra od 9:00 hod.
Stretnutie charity – V stredu 7.12.2016 po
večernej sv. omši pozývame na duchovnoformačné stretnutie dobrovoľníkov Farskej
charity.
Stretnutie akolytov a lektorov – Vo štvrtok
po večernej svätej omši pozývame na
duchovno-formačné stretnutie akolytov a
lektorov.
Svätá omša v Skanzene – bude na budúcu
nedeľu o 13.30 h.

Adventné obdobie je časom prípravy na
slávnosť Božieho Narodenia a Zjavenia sa
Pána a zároveň očakávanie príchodu Krista
na konci vekov. Od Prvej adventnej nedele
do 16. decembra nám liturgia pripomína, že
Ježiš Kristus, ktorý prišiel na svet v najhlbšej
pokore ako betlehemské Dieťa, príde v
sláve na konci vekov ako Sudca živých i
mŕtvych.
Prvá adventná nedeľa sa nesie v znamení
očakávania druhého príchodu Krista. Druhá
a Tretia adventná nedeľa vysvetľuje úlohu
sv. Jána Krstiteľa, ako predchodcu Pána
Ježiša a pripravovateľa jeho cesty k nám.
Štvrtá adventná nedeľa nám pripomína, že
Mária, Panna a Matka, nám nosí pod
srdcom Ježiša a ide ho darovať svetu,
celému ľudstvu.
Oslavná pieseň Glória sa vynecháva, aby
slávnostnejšie zaznela na slávnosť Božieho
Narodenia. V tomto duchu sa používa aj organ
a iné hudobné nástroje, preto odpovede ľudu
budú spievané bez hudobného sprievodu.
Organisti a kantori vyberajú piesne a spevy
podľa liturgických textov daného slávenia
a odporúčaní v Direktóriu pre kantorov (2012).
Na základe toho, výber piesní z Jednotného
katolíckeho spevníka (1937), ktorý bol
zostavený k predkoncilovej liturgii, neobsahuje
iba adventné piesne.

Milí priatelia a dobrodinci,
aj tento rok Vás pozývame zapojiť sa do akcie :

Vianočná
taška
sv. Vincenta
S blížiacimi sa Vianocami sa
môžete zapojiť do zbierky potravín
pre rodiny a ľudí, ktorí sú v
hmotnej núdzi a sú odkázaní na
pomoc tých, ktorí sa chcú podeliť.
Akcia prebieha pod záštitou
Spoločnosti dcér kresťanskej lásky
sv. Vincenta de Paul. Ak sa chcete aj Vy do tohto podujatia zapojiť,
môžete do Vianočnej tašky sv. Vincenta vložiť potravinový dar (napr.
cukor,
múku,
ryžu,
alebo iné potraviny
podľa vášho uváženia).
Potraviny sa rozdelia
naozaj tým, ktorí to
najviac potrebujú.
Tašky sú k dispozícii
vzadu za lavicami a
nakúpené tašky môžete
priniesť na faru.
Ďakujeme.

Anjeli zvestovali pokoj ľuďom dobrej vôle, aj my Vám
prajeme, aby Pán vniesol svoj pokoj aj do vašich príbytkov.

