FARSKÉ OZNAMY (19. – 25. december 2016)
IV. ADVENTNÁ NEDEĽA - A – 18. december 2016
Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Vianocami v našej farnosti: dnes od 14.00 do 17.30 vo Farskom
kostole sv. Mikuláša a v Kostole sv. Petra a Pavla. Veľmi vás prosíme, aby ste využili čas na prijatie sviatosti
zmierenia (keď bude spovedať viacero kňazov) a v stredu 21. decembra 9.00 – 12.00 a 14.00 – 16.30 ponechali
možnosť pre tých, ktorí dnes nemôžu (v Podsadku v utorok 20. decembra 15.00 – 17.00, v Domove pre seniorov v
piatok 23. decembra od 8.00). Ak by niekomu nevyhovovali tieto termíny, môže využiť možnosť, keď spovedáme po
okolitých farnostiach (podľa rozpisu na nástenke).
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25.12. SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA – PRIKÁZANÝ SVIATOK
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PO
UT
ST

6.00
18.30
6.00
18.30
6.00
6.00
18.30

ŠT

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
Zosnulí z rod. Choborovej a Kmečovej
+ Ján a Michal Fiľakovci
+ Ján, Irena, Janka, František a Michal
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SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
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Š
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+ Ján Šulian (6. výr.) a Miroslav
Gernát (2. výr.)
16.00
+ Juraj, Anna, Emil a Miroslav
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PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
17.00
+ Anna a Ján Borončovci
24.00
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11.00
+ Veronika, Irena a Michal
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FARSKÉ OZNAMY
Nácvik detského spevokolu dnes nebude.
V tomto týždni ranné sväté omše od pondelka do piatku vrátane budeme sláviť iba pri svetle lampášov.
Kto by si prial poţehnanie svojho domu (koledu), môţe sa ešte prihlásiť do stredy 21. decembra v sakristii
a aj cez internet na našej stránke www.rkfarnost-sl.sk. Prosíme o prihlasovanie v sakristiách alebo na internete cez
formulár, nie telefonicky ani cez emailovú schránku farnosti. Poţehnanie domov bude 26. decembra 2016 a 1.
januára 2017.
Vo štvrtok hneď po večernej svätej omši bude stretnutie kňazov, mimoriadnych vysluhovateľov sv.
prijímania, bohoslovcov a rehoľných sestier.
Predvianočné upratovanie Farského kostola bude v piatok 23. decembra popoludní o 12.30. Okrem
upratovania budeme aj zdobiť stromčeky a pripravovať Betlehem. Pozývame všetkých, ktorí chcú priložiť ruku k
dielu, prosíme o zapojenie sa mladých a tiež mužov našej farnosti.
V sobotu na Štedrý deň bude v Kostole sv. Petra a Pavla svätá omša aj o 16.00 z Vigílie Narodenia Pána. Je to
svätá omša najmä pre deti.
Štedrú večeru začneme vo všetkých domácnostiach našej farnosti v sobotu večer 24. decembra o 18.00
zvonením na modlitbu Anjel Pána. Potom si doma prečítame stať zo Sv. Písma o narodení Pána Ježiša (Lk 2, 1 - 14),
pomodlíme sa pred jedlom, nasleduje spoločná večera celej rodiny, vzájomné obdarovanie sa (predloha

modlitbovej pobožnosti - možnosť stiahnuť si na farskej stránke). Vrchol posvätného večera tvorí polnočná svätá
omša, na ktorej sú zúčastníme ako farská rodina. Polnočné sväté omše - 24.00: vo Farskom kostole sv. Mikuláša;
v Kostole sv. Petra a Pavla a v Podsadku v Kostole sv. Jozefa.
Sväté prijímanie na sviatok Narodenia Pána (25. december – dopoludnia): tí, ktorí by mali záujem, prosíme ich
zahlásiť v sakristiách kostolov najneskôr do piatka 23. decembra.
Deti a mladí z eRka - Hnutia kresťanských spoločenstiev detí oznamujú, že v pondelok 26. decembra bude
koledovanie - koledníci prinesú Dobrú Novinu do našej farnosti. Tohoto roku nie návštevou v našich
príbytkoch, ale vo Farskom kostole po skončení svätej omše so začiatkom o 7.30, v Podsadku po skončení
svätej omše so začiatkom o 9.00 a v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätej omše so začiatkom o 10.30.
Koledovanie je spojené s finančnou zbierkou pre núdznych v krajinách tretieho sveta. Prosíme veriacich, ktorí chcú
podporiť zbierku Dobrej noviny, môžu tak urobiť po skončení svätých omší na sviatok sv. Štefana. Viac o kampani
Dobrá novina: www.dobranovina.sk.
V Kostole sv. Petra a Pavla boli prednedávnom obnovené kľačadlá v laviciach, prosíme nevykladať nohy na
kľačadlá, aby sa neničili.
Tiež prosíme a žiadame, aby ste rešpektovali miesta na parkovisku, ktoré sú pri kostole rezervované pre Farský
úrad a nechávali ich voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach.
Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie prosby.
Milodary obetované obetované pre opravy Farského kostola: bohuznámy 30,-€

- úprimná vďaka

Nové číslo časopisu „Milujte sa“ (cena 1,- €).
OHLÁŠKY
Sviatosť manţelstva chcú prijať:
Ján Martoňak, syn Jána a Jarmily rod. Bicákovej, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni a Viktória Podolská,
dcéra Františka a Viktórie rod. Hudákovej, narodená v Starej Ľubovni a bývajúca v Novej Ľubovni. (2.x)
Kto by vedel o nejakej manţelskej prekáţke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné
manţelstvo, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb.

