FARSKÉ OZNAMY (23. – 29. december 2019)
IV. ADVENTNÁ NEDEĽA - A – 22. december 2019
LITURGICKÝ KALENDÁR
UT 24.12.
ST 25.12.
ŠT 26.12.
PI 27.12.
SO 28.12.
NE 29.12.

Utorok po IV. adventnej nedeli (Štedrý deň)
Večer: z nasledujúcej slávnosti
SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA – PRIKÁZANÝ SVIATOK
Sv. Štefan, prvý mučeník (sviatok)
Sv. Ján, apoštol a evanjelista (sviatok)
Sv. neviniatka (sviatok)
Svätá rodina Ježiš, Mária a Jozef (sviatok)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
6.00
+ Emília a Jozef Lesňákovci
A
PO 13.00 + Ján Hupka – pohrebná NC
J
18.30 + Mikuláš Foľvarský
F
7.30
Na úmysel celebranta
P
UT
24.00 Na úmysel celebranta
J
7.30
Na úmysel celebranta
M
ST 10.30 Za farníkov
P
18.30 Na úmysel celebranta
J
7.30
Na úmysel celebranta
D
ŠT 10.30 Na úmysel celebranta
F
18.30 Na úmysel celebranta
J
6.00
+ Jozef Jezerčák (4. výr.)
A
PI
18.30 + Margita Hrešková
M
6.30
Za zdr. a BP pre Ladislava Muskolaya
A
SO
18.30 Za zdr. a BP pre Tibora Alexika (85 r.)
J
7.30
+ Paulína (1. výr.)
A
NE
10.30 + Ján Krafčák
F
18.30 + Mária Šipošová
J
DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
PO 14.30 Za zdravie a BP pre Annu
D
ST 9.00
+ Ján
D
PI 14.30 + Ján a Anna
D
NE 9.00
+ Mikuláš, Mária a Štefan (rím.-kat.)
D
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NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alžbety
16.00 Svätá omša nebude.
16.00 (gr.-kat.)

KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
PO
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+ Vilma, Jozef a Valent
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Zosn. z rod. Siráňovej a Polomčákovej
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+ Štefánia Kormaníková a zosn. z rod. Jeleňovej
6.30
+ Ján Tatekovský
8.30
+ Margita, Michal, Alojz a Ivan
10.30
PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
24.00
Na úmysel celebranta
9.00
Na úmysel celebranta
11.00
Na úmysel celebranta
9.00
Na úmysel celebranta
9.00
+ Štefan a Veronika
11.00
Za farníkov
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FARSKÉ OZNAMY
Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Vianocami v našej farnosti (je to už jediná možnosť pred Vianocami):
dnes od 15.00 do 18.00 vo Farskom kostole sv. Mikuláša a v Kostole sv. Petra a Pavla.
V pondelok rannú svätú omšu budeme ešte sláviť pri svetle lampášov.
V pondelok biblické stretnutie nebude.
Vianočná výzdoba Farského kostola (stromčeky, príprava Betlehema,...) v pondelok 23. decembra
dopoludnia o 9.00.
Predvianočné upratovanie Farského kostola bude v pondelok 23. decembra popoludní o 14.00 (potom ešte v
utorok na Štedrý deň po rannej svätej omši). Prosíme Vás o pomoc a zapojenie sa do prípravy sviatkov Kristovho
narodenia aj týmto spôsobom (pozývame všetkých, ktorí chcú priložiť ruku k dielu - mládež, ženy i muži našej
farnosti).
V utorok 24. decembra 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, ostatní sa zúčastnime na polnočnej svätej omši).

Sväté prijímanie pre chorých na slávnosť Narodenia Pána (streda 25. december – dopoludnia): tí, ktorí by mali
záujem, prosíme ich zahlásiť v sakristiách kostolov najneskôr do utorka 24. decembra.
Štedrú večeru začneme vo všetkých domácnostiach našej farnosti v utorok o 18.00 zvonením na modlitbu
Anjel Pána. Potom si doma prečítame stať zo Svätého 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.
Deti a mladí z eRka - Hnutia kresťanských spoločenstiev detí oznamujú, že vo štvrtok 26. decembra bude
koledovanie - koledníci prinesú Dobrú Novinu do našej farnosti. Tohoto roku 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. Pri ostatných svätých omšiach môžeme podporiť
aktivity Dobrej noviny milodarom pri východe z kostola. V jubilejnom 25. ročníku s témou Buďme požehnaní(m)
predstavuje Dobrá novina dlhoročnú spoluprácu s Katolíckou diecézou Lodwar, ktorá sa nachádza na severe Kene.
Svojimi rozmanitými pastoračnými a rozvojovými programami sa stará o dušu aj telo obyvateľov Turkany. Okrem
aktivít Caritas Lodwar podporí Dobrá novina z výťažku zbierky aj ďalšie rozvojové projekty pre ľudí v núdzi v
ďalších krajinách.Viac o kampani Dobrá novina: www.dobranovina.sk.
Záujemcovia o požehnanie svojho príbytku a rodiny – KOLEDU sa môžu ešte dnes zapísať 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!!!
Požehnanie domov a rodín 2018 (6 kňazi) podľa jednotlivých ulíc v poradí ako je uvedené:
Štvrtok 26. decembra 2019 od 13.30:
1. Podsadek
2. Podsadek
3. Podsadek (r.)
4. Mýtna
5. Popradská, Poľská, Zámocká, Zámoyského
6. Farbiarska, Hviezdoslavova, Garbiarska
Sobota 28. decembra 2019 od 9.00:
1. Tatranská, Letná, Okružná
2. Levočská, T. Vansovej, Štúrova, Tehelná, Bernolákova, Budovateľská, Obrancov mieru
3. Janka Kráľa, Jarmočná
4. Mierová
5. Nám. sv. Mikuláša, SNP, Za vodou, Duklianskych hrdinov
6. 1. mája, Nám. gen. Štefánika, Sládkovičova, 17. novembra, Vsetínska, Zimná
Nedeľa 29. decembra 2019 od 13.30:
1. Továrenská
V sobotu na sviatok sv. Neviniatok bude vo Farskom kostole pri rannej svätej omši po modlitbe po prijímaní
eucharistická pobožnosť, pri ktorej odprosíme Nebeského Otca za vraždy nenarodených detí.
V nedeľu na sviatok Svätej rodiny bude pri svätých omšiach požehnanie rodín. V tento deň by sme prosili,
aby manželia boli v kostole vedľa seba a takto pri požehnaní rodín si podajú ruky a obnovia svoj manželský sľub.
Pozývame vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre manželov, snúbencov a slobodných,
ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s manželskou plodnosťou a hlbšie vniknúť do podstaty
prirodzených metód plánovania rodičovstva podľa učenia Cirkvi. Kurzu sa môžu zúčastniť aj katechéti, kňazi a
zasvätené osoby, všetci tí, ktorí slúžia vo farnostiach pri šírení radostnej zvesti o manželskej láske a plodnosti.
Kurz vedie MUDr. František Orlovský a pozostáva z dvoch stretnutí v termínoch: január a marec. Miesta a konania
kurzu: Lendak 18.1.2020 a 14.3.2020 od 14.00 do 18.00; Námestovo 25.1.2020 a 21.3.2020 od 14.00 do
18.00. Bližšie informácie s možnosťou prihlásenia nájdete na stránke Diecézneho katechetického úradu
www.dkuspis.sk alebo prostredníctvom tohto formulára: http://bit.ly/billings_2020 Prihlásiť sa je možné:
Lendak do 12.1.2020; Námestovo do 19.1.2020. Viac informácií aj na našej internetovej stránke.
Nové číslo časopisu „Milujte sa“ (cena 1,50 €).
Milodary pre opravy Farského kostola: rodičia birmovancov 321,30 €; bohuznámy 100,-€; bohuznámy 20,-€
Milodary na kvetinovú výzdobu Farského kostola: rodičia birmovancov 100,-€
- úprimná vďaka

