DETSKÉ RORÁTY 2022 – SVÄTÝ DEDKO JOACHIM
Od pondelka 28.11. začneme opäť v našej farnosti osobitné rorátne sv. omše pre
deti. Budú sa sláviť každý pracovný deň (pondelok-piatok) o 16:30 hod. v
bazilike. Deti, čaká Vás zaujímavá téma „Svätý dedko Joachim“, ktorý bol
dedkom Pána Ježiša. Nezabudnite si priniesť elektrické lampášiky. Ale
nebojte sa, vždy Vám ich aj požičiame. Každú sv. omšu začneme spoločným
sprievodom cez kostol. Na sv. omšiach budeme spoznávať biblické dejiny, o
ktorých nám bude rozprávať svätý dedko Joachim. Dostanete vlastný plagátik, na
ktorý si budete lepiť obrázky biblických postáv. Dostanete k tomu aj kontrolné
otázky. Priveďte aj Vašich rodičov, starých rodičov a súrodencov. Tešíme sa na
Vás!
RORÁTNE SV. OMŠE
Od 28.11. do 16.12. budú v bazilike vo všedné dni ráno o 6:00 hod. rorátne sv.
omše. Budú to sv. omše ku cti Panny Márie iba pri svetle zažatých sviec. Na tieto
sv. omše si môžete priniesť lampáše so zažatými sviecami. Povzbudzujeme
Vás, aby ste prichádzali na tieto sv. omše. Ak Vám to čas a okolnosti dovolia,
skúste prísť v Advente na všetky tieto sv. omše, alebo aspoň na niektoré z nich.
ADVENTNÉ VENCE NA PODPORU AKTIVÍT S MINIŠTRANTMI
Blíži sa adventné obdobie a s ním aj veľmi pekná tradícia modlitby v našich
rodinách pri adventnom venci. Za pomoci ochotných ľudí aj my pripravíme pre
Vás adventné vence, ktoré si budete môcť zakúpiť. Predávať sa budú v budove
Charity vo štvrtok 24. novembra po skončení rannej sv. omše, ktorá začína o
8:30 alebo po skončení večernej sv. omše, ktorá začína o 18:00 hod. V
piatok 25. novembra po skončení rannej sv. omše, ktorá začína o 8:30, po
detskej sv. omši a po skončení večernej sv omše. Výťažok bude určený na
aktivity s miništrantmi. Vopred ďakujeme za Vašu podporu.
REPRÍZA FILMOVÉHO DOKUMENTU “SLOBODNÍ"
Pre veľký úspech kino Iskra uvedie reprízu filmového dokumentu “Slobodní” vo
štvrtok 24. 11. 2022 o 19.00 h. Dĺžka filmu 80 min. Film rozpráva o priateľstve
Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorých nazývali “generálmi tajnej cirkvi”,
a ktorí zohrali významnú úlohu v boji proti totalite v Československu.
Vstupné 5,- EUR.
LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI PRI ADVENTNOM VENCI
Pripravili sme pre Vás pobožnosť, ktorú sa môžete pomodliť vždy, keď na Vašom
adventom venci každú nedeľu zažnete novú sviecu. Táto pobožnosť je pri
Farskom liste. Vezmite si ju. Môžete si ju stiahnuť aj z webstránky našej
farnosti v časti “Blog”. Pošlite ju aj Vašej rodine, známym a priateľom. Modlite
sa ju v domácnostiach. Prežime Advent v radosti a pokoji, ale aj v stíšení a pokání.
Buďme ostražití, aby nám materiálne veci nezakryli skutočný zmysel Adventu a
Vianoc.
ADVENTNÁ AKTIVITA PRE DETI „CESTA DO BETLEHEMA“
Pre deti a ich rodičov sme pripravili aktivitu „Cesta do Betlehema“. Deti, ku
ktorým sa môžu pridať aj ich rodičia, každý deň za dobrý skutok vymaľujú jedno
políčko obrázku Betlehema. K tomu sú pripravené pre deti aj aktivity na každú
adventnú nedeľu. Obálku aj s presným návodom si môžete vziať počas týždňa v
sakristii baziliky. Dobrovoľný príspevok je 1 €.

