RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ SV. ŠIMONA A JÚDU NÁMESTOVO
Štefánikova 272/2, 029 01 Námestovo
tel.: 043/552 23 82; e-mail: info@farnostnamestovo.sk
www.farnostnamestovo.sk

FARSKÉ OZNAMY
ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
52. týždeň od 23.12. do 30.12. 2018

V pondelok (24.12.2018) prinesú skauti na rannú sv. omšu o 7.00 betlehemské
svetlo, ktoré si môžete odniesť domov.
V pondelok (24.12.2018) o 16.00 je vigílna detská sv. omša Narodenia Pána.
Na sv. omšu pozývame zvlášť deti spolu s ich rodičmi.
V pondelok (24.12.2018) o 24.00 je tradičná polnočná sv. omša. Príďme
spoločne aj v noci osláviť narodenie nášho Pána Ježiša Krista.
V utorok (25.12. 2018) na slávnosť Narodenia Pána bude tu v kostole o 15.00
Jasličková pobožnosť, ktorú si pre nás pripravili naše deti. Všetkých srdečne
pozývame. Na konci pobožnosti bude slávnostné požehnanie detí pri jasličkách.
V utorok (25.12. 2018) na Slávnosť Narodenia Pána bude pri všetkých sv.
omšiach sviatočná vianočná zbierka. Vopred srdečné Pán Boh zaplať.
V stredu (26.12. 2018) na Štefana navštívia vaše príbytky koledníci Dobrej
noviny.
V nedeľu (30.12. 2018) na sviatok sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa bude sv.
omša aj na CZŠ o 10.00, kde je kaplnka zasvätená práve sv. rodine. Po sv. omši
bude stretnutie absolventov školy po 5 a 10 rokoch bude.
Počas vianočných prázdnin nebudú detské ani mládežnícke sv. omše.
Pozývame vás na 12.ročník Tedeum Balu, ktorý sa uskutoční v sobotu 5.1. 2019
v Doline v Námestove. Viac informácii nájdete na plagáte.
V našej farnosti opäť organizujeme kurz manželských večerov. Kurz je určený
pre manželské páry, ktoré sa rozhodli svoje manželstvo nielen nejako prežiť, ale žiť
ho naplno. Prihlásiť sa môžete v kancelárii farského úradu, alebo v sakristii kostola.
Viac
informácii
o kurze
sa
dozviete
na
výveske
a na
stránke
www.manzelskevecery.sk. Kurz začína v našej farnosti 13. 01. 2019.
Sv. omše u saleziánov cez Vianoce budú nasledovne:
24.12. - Štedrý deň o 22:00 hod.; 25.12. - Narodenie Pána o 8:00 a 10:00 hod.;
26.12. - Sv. Štefana o 8:00 a 10:00 hod.
Všetkým zo srdca prajeme a v modlitbách
a radostné sviatky Narodenia Pána.

vyprosujeme

požehnané

