FARSKÉ OZNAMY (9. – 15. december 2019)
II. ADVENTNÁ NEDEĽA - A – (BIBLICKÁ NEDEĽA) - 8. december 2019
LITURGICKÝ KALENDÁR
PO 9.12.
PI 13.12.
SO 14.12.
NE 15.12.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie (slávnosť z nedele 8.12. - len liturgické slávenie, neprekladá sa
prikázaný sviatok, v pondelok nie sme viazaní prikázaným sviatkom)
Sv. Lucia, panna a mučenica (spomienka)
Sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi (spomienka)
III. ADVENTNÁ NEDEĽA - A - (Nedeľa Gaudete)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
6.00 + Mikuláš a Anna
D
PO
18.30 + Ján a Mária
D
6.00 + Štefan, Helena, Anna, Jozef a Mária Virostkovci P
UT
18.30 + Alžbeta
J
ST
6.00 + Štefan Solotruk
P
6.00 + Ladislav a Anna
P
ŠT
18.30 + Juraj, Mária a Ján
D
6.00 Za zdravie a BP pre Barborku
A
PI 16.00 + kňaz Peter Murdza (10. výr.)
P
------- Večer o 18.30 svätá omša nebude.
6.30 + Anton Puchel (9. výr.)
P
SO
18.30 + Juraj, Mária a Ján
D
7.30 Za zdr. a BP pre Ondreja Krajňáka (100 r.)
P
NE 10.30 + Mons. Ján Zentko
P
18.30 + Emília Valčáková (30. deň)
A
DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
PO 14.30 + Július a Vilma Demekovci
J
ST 14.30 Zosn. z rod. Guľašovej a Nemergutovej A
PI 14.30 + Veronika
J
NE
9.00 + Vasiľ, Katarína a Vasiľ Derevjanikovci (r.-k.) A
NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alžbety
UT 16.00 Za dar zdravia pre dcéru
A
NE 16.00 (gr.-kat.)
-

KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
8.00
Na úmysel celebranta
17.00 Za zdravie a BP pre Dušana (35 r.)

A
A

UT

--------

-----------------------------------------------

-

ST

17.00

Za zdr. a BP pre rod. Kmečovej a Ščigulinskej

D

ŠT

17.00

+ Adam, Žofia, Vladimír a zosn. z rod. Puchelovej

A

PI

17.00

+ Ján, Katarína, Ján, Veronika a Teofil

D

SO

--------

-----------------------------------------------

-

PO

NE

PO
ST
NE

UT

6.30
Na úmysel celebranta
8.30
+ Monika, Michal, Milan a Ladislav
10.30 + Gabriel Dlugolinský
PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
17.00 + Margita Racová
17.00 Za zdr. a BP pre sr. Bernadetu (80 r.)
9.00
Zosnulí z rod. Starosundeckej
11.00 Na úmysel celebranta
CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM

D
D
A

6.00

D

Rorátna svätá omša s agapé

P
J
J
J

FARSKÉ OZNAMY
Dnes od 12.00 do 13.00 bude otvorený kostol a pred Kristom v bohostánku („otvorené nebo“) si môžeme
vyprosovať od Boha potrebné milosti pre náš život.
Festival duchovnej piesne: dnes 8. decembra o 13.30 v Chráme Matky ustavičnej pomoci. Bližšie informácie na
nástenke.
V tomto týždni ranné sväté omše od utorka do soboty vrátane budú roráty – sväté omše ku cti Panny
Márie, kňaz pri ich slávení používa biele rúcho. Tieto sväté omše budeme sláviť iba pri svetle lampášov (kahancov),
prosíme, aby ste si ich so sebou priniesli, z praktických dôvodov nie klasické sviece, tiež žiadame, aby ste ich
nekládli na stoličky, sedadlá lavíc a tiež stoličky nenechávali v blízkosti akumulačných pecí.
Modlitby otcov: pondelok v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätej omše.
Biblické stretnutie: pondelok hneď po skončení večernej svätej omše v budove Farského úradu.
Adorácia: streda v Kostole sv. Petra a Pavla.
V stredu, piatok a v sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom týchto dní: príchod
Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Nácvik detského spevokolu v utorok
o 17.45 v Kostole sv. Petra a Pavla. Po skončení svätej omše bude katechéza pre rodičov detí. Srdečne vás
pozývame.

Stretnutie členov Hospodárskej rady: štvrtok 12. decembra hneď po skončení večernej svätej omše v budove
Farského úradu.
Úprimne Vás pozývame na spomienkové podujatie pri príležitosti 10. výročia úmrtia vdp. Petra Murdzu.
Podujatie začne v piatok 13. decembra slávením svätej omše o 16.00 vo Farskom kostole a bude pokračovať v
Galérii Provinčného domu.
V nedeľu 15. decembra v našej farnosti začína adventný deviatnik “Kto dá prístrešie Svätej rodine?”. Aj v
tomto roku sa zapojí niekoľko skupín, ktoré budú putovať naším mestom a symbolicky hľadať prístrešie pre Svätú
rodinu v rodinách nášho mesta. Sprevádzajme tieto skupiny - tieto rodiny svojimi modlitbami a duchovne sa s nimi
spojme a prijmime Svätú rodinu do našej konkrétnej rodiny a svojho srdca, v ktorom sa Božie dieťa Ježiš túži
narodiť.
Adventný koncert duchovnej hudby: nedeľa 15. decembra o 18.00 vo Farskom kostole v Kolačkove. Bližšie
informácie na nástenke.
Sviatosť zmierenia pre chorých pred Vianocami: Tých chorých, ku ktorým nechodievame na prvý piatok
a chceli by prijať sviatosť zmierenia a sv. prijímanie pred Vianocami, prosíme, aby ste ich zahlásili v sakristii
kostola do stredy 18. decembra (prosíme uviesť meno, priezvisko, ulicu, číslo domu a telefónne číslo). Týchto
chorých navštívime v piatok 20. decembra.
Záujemcovia o požehnanie svojho príbytku a rodiny – KOLEDU sa môžu zapísať najneskôr do nedele 22.
decembra v sakristii a aj cez internet na našej stránke www.rkfarnost-sl.sk (oboznámení s princípmi ochrany
osobných údajov). Prosíme o prihlasovanie v sakristiách alebo na internete cez formulár, nie telefonicky ani cez
emailovú schránku farnosti!!!
Milodary pre opravy Farského kostola:
bohuznáma rodina 100,-€; bohuznámy 5,-€; z krstu Emmy 10,-€; bohuznáma 50,-€

- úprimná vďaka

Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka na charitu. V našej farnosti sa vyzbieralo 2 093,46 €, z toho
v Podsadku 187,32 €. Všetkým darcom, v mene tých, ktorí potrebujú našu pomoc, vyslovujeme vrúcne
poďakovanie.

