
FARSKÉ OZNAMY (27. november – 4. december 2016) 
I. ADVENTNÁ NEDEĽA - A - 27. november 2016 

 

Dnes popoludní o 15.00 v Kostole sv. Petra a Pavla vystúpi so svojím adventným koncetrom český gospelový 
spevák Pavel Helan. Niektorí ho možno poznáte z televíznej súťaže Česko-Slovensko má talent. Všetkých vás 
srdečne pozývame. Vstupné je dobrovoľné. 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 
ST  30.11. Sv. Ondrej, apoštol (sviatok) 
ŠT  1.12. Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania 
PI  2.12. Prvý piatok 
SO  3.12  Sv. František Xaverský, kňaz (spomienka) 
   Prvá sobota – Fatimská poboţnosť začne o 5.45 vo Farskom kostole 
NE  4.12. II. ADVENTNÁ NEDEĽA – A 
 

PROGRAM BOHOSLUŢIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

 

FARSKÉ OZNAMY 
  

 Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom a odpustovou slávnosťou: 
Prosíme o väčšie vyuţitie prvých dní týţdňa, nenechávajme si sviatosť zmierenia na poslednú chvíľu. 
  Farský kostol sv. Mikuláša:  pondelok až piatok ½ hod. pred rannou svätou omšou 
      pondelok, utorok a štvrtok od 18.00 
      piatok od 16.00 
  Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok od 16.30, streda a štvrtok od 15.00 
  Podsadek:   utorok 15.45 - 17.00 
  Domov pre seniorov:   pondelok od 8.00 
  Návšteva prvopiatkových chorých (je to uţ aj pred vianočnými sviatkami): piatok od 8.00. 
 
 V tomto týţdni ranné sväté omše do soboty budú roráty (okrem stredy) – sväté omše ku cti Panny Márie v 
adventnom období, kňaz pri ich slávení používa biele rúcho. Roráty sa zvyčajne začínajú v skorú rannú hodinu. Ich 
názov pochádza zo začiatočných slov verša z proroka Izaiáša: Rorate, caeli desuper – Roste, nebesia, z výsosti. 
Tento úvodný spev vytvára atmosféru času očakávania. Tieto sväté omše budeme sláviť iba pri svetle lampášov 
(kahancov), prosíme, aby ste si ich so sebou priniesli, z praktických dôvodov nie klasické sviece. 
 

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO 
6.00 
18.30 

+ Antónia Lopatková (1. výr.) 
+ František a Antónia Benkovci 

J 
P 

PO 17.00 + Michal (1. výr.) a Eva Mištovci D 

UT 
6.00 
18.30 

+ Ľudmila a Ivan Novákovci 
+ Peter Burian 

J
P 

UT -------- ----------------------------------------------- - 

ST 6.00 + Andrej, Júlia a Anton P ST 17.00 + Helena, Peter a Ľubomíra Stanislavovci D 

ŠT 
6.00 
18.30 

+ Ján Schmidt 
Za BP pre kňazov a duchovné povolania 

J
P 

ŠT 17.00 + Margita, František a Imrich D 

PI 
6.00 
18.30 

+ Anton, Jozef, Marta a Michal 
+ Jozef, Gertrúda, Jozef a Gustáv 

J
P 

PI 17.00 + Štefan Pčolka Š 

SO 
6.30 
18.30 

 

Zosnulí  z rod. Michnovej a Virovej 
+ Ladislav 
+ Anton Joštiak 

J
P 
Ľ 

SO -------- ----------------------------------------------- - 

NE 
7.30 
10.30 
18.30 

Za zdravie a BP pre Marcelu s rodinou 
+ Michal Labanc (10. výr.) 
+ Mária a rodičia Kosturkovci 

J
P
P 

NE 
6.30 
8.30 

10.30 

+ Jozef a Miroslav Vnenčákovci 
Za zdr. a BP pre Jozefa, Kristínu a Máriu 
Za BP pre novomanž. Kristínu a Branislava  

D
D
J 

DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa 

PO 
ST 
PI 
NE 

 

14.30 
14.30 
14.30 
9.00 

 

Za zdravie a BP pre Ľubomíra 
Za zdravie a BP pre Pavla s rodinou 
Za zdravie a BP pre Mareka s rodinou 
+ Aurélia Labudová (rím.-kat.) 

Š
Š
Ľ 
Š 

UT
ST 
PI 
NE 

 

17.00 
17.00 
18.30
9.00 

11.00 

+ Pavol a Mária Šlosárovci 
+ Vladimír Harčarik 
+ Štefan Kaščák 
Za zdravie a BP pre rodinu Landorovú 
+ Ján, Helena a Zita 

Ľ 
J 
D 
Ľ
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NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alţbety CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM 

UT 
NE 

16.00 
16.00 

Zosnulí členovia františkánskeho  spol. 
(gr.-kat.) 

Š 
- 

UT 7.00 + Anna Kuchárová (rím.-kat.) D 



 Pozývame vás do projektu ADVENT S KONFERENCIOU BISKUPOV SLOVENSKA. Projekt bude trvať od 27. 
novembra (I. adventnej nedele) do 24. decembra. V tomto čase vám každý deň príde na e-mail myšlienka od 
rôznych autorov. Tieto myšlienky boli vybrané pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime, ktoré si 
pripomenieme v roku 2017. Projekt nadväzuje na podobné projekty z minulosti. Ak ste sa do posledného z nich 
zapojili (v pôste 2016), v novom ste automaticky prihlásený. Ak nie, môžete sa prihlásiť sa na stránke 
zamyslenia.kbs.sk. 
 
 Naše rehoľné sestry Congregatio Jesu ponúkajú možnosť aktívnejšie prežiť adventný čas v hlbšom spojení 
s Ježišom prostredníctvom Ignaciánskych duchovných cvičení VO VŠEDNOM DNI pre mládeţ a dospelých. 
Konkrétnu formu a ostatné podrobnosti sa dohodnú a vysvetlia v pondelok v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení 
svätej omše na prvom stretnutí, na ktoré ste srdečne pozvaní. 
 
 Modlitby otcov: pondelok v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätej omše. 
 
 Biblické stretnutie: tento týždeň v pondelok nebude. 
  
 Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Pozývame zvlášť tretiakov. Nácvik 
detského spevokolu dnes o 16.00 v budove Farského úradu. 
  
 Svätá omša za účasti mládeţe a birmovancov: piatok vo Farskom kostole sv. Mikuláša o 18.30. Nácvik 
mládežníckeho spevokolu v piatok o 17.45 v budove Farského úradu. 
  
 Adorácia: prvopiatková. 
 
 Oznamujeme členom Spolku sv. Vojtecha, že si môžu prevziať Svätovojtešský kalendár na rok 2017 a podielovú 
knihu vo Farskom kostole a v Kostole sv. Petra a Pavla, a to od pondelka do piatku 2. decembra po večernej svätej 
omši. Pri preberaní kníh je možné zaplatiť členský príspevok vo výške 5,-€ a zároveň je možnosť prihlásiť sa za 
člena Spolku sv. Vojtecha (6,-€ - členský a zápisný príspevok). 
 
 Na budúcu nedeľu 4. decembra vo Farskom kostole bude odpustová slávnosť sv. Mikuláša. Slávnostná 
odpustová svätá omša (formulár svätej omše musí byť z II. adventnej nedele) bude o 10.30, hlavným 
celebrantom a slávnostným kazateľom bude vdp. Peter Olekšák, farár v Hniezdnom. 
 
 Mládežnícke Spoločenstvo Dobrého Pastiera pozýva všetkých mladých, špeciálne birmovancov, na víkendovku 
s názvom „Vo večeradle'', ktorá bude 9. aţ 11. decembra v Spišskej Belej. Prihlásenie je možné u mladých zo 
spevokolu po svätej omši za účasti mládeže v piatok alebo mailom na dobrypastier@gmail.com do 2. decembra. 
 
 V sobotu 10. decembra vás pozývame na slávnostnú svätú omšu spojenú s vyslaním koledníkov otcom 
biskupom. Svätá omša začne o 11.00 v Kostole sv. Petra a Pavla. Po skončení svätej omše bude program v ZŠ s MŠ 
sv. Cyrila a Metoda. Je potrebné zobrať si prezuvky a vlastný obed. Obetným darom účastníkov budú nové detské 
ponožky (rôzne veľkosti) pre krízové stredisko v Starej Ľubovni. Info a kontakt: Júlia Ondičová, 0949/579 218, 
julka.margaret@gmail.com. 
 
 Dnes pri svätých omšiach sa koná jesenná zbierka na katolícku charitu.  
 
 Vyslovujeme vrúcne poďakovanie bohuznámemu farníkovi z Chmeľnice za podarovanie stojanov na adventné 
vence do Farského kostola a do Kostola sv. Petra a Pavla. Tiež ďakujeme našim farníkom za uvitie adventných 
vencov. 
  
 Milodary obetované pre opravy Farského kostola:  
bohuznámy 50,-€; z pohrebu Jána Garaniča 50,-€; bohuznáma 10,-€; bohuznáma 40,-€                    - úprimná vďaka 
 
 
 
 

 

http://mailing.q7.sk/lt.php?c=4093&m=3902&nl=308&s=d625ed44de4aaa3f83302544f1e123aa&lid=107825&l=-https--zamyslenia.kbs.sk
mailto:dobrypastier@gmail.com
https://posta.kapitula.sk/src/compose.php?send_to=julka.margaret%40gmail.com

