
FARSKÉ OZNAMY – 6. december 2015 
II. ADVENTNÁ NEDEĽA - C 
7. – 13. december 2015 

Dnes, na prvú nedeľu mesiaca, bude vo Farskom kostole k poklone vystavená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna po 
skončení druhej svätej omše až do 18.15, kedy začne záverečná pobožnosť. 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

PO  7.12. Ranná svätá omša: Slávnosť sv. Mikuláša, biskupa, titulu Farského kostola. 
    Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi (spomienka) 
    Večerná svätá omša: z nasledujúcej slávnosti  
UT  8.12. Nepoškvrnené počatie Panny Márie (slávnosť) - prikázaný sviatok  

NE 13.12. III. ADVENTNÁ NEDEĽA - C - (Nedeľa Gaudete)  

PROGRAM BOHOSLUŢIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 
 

 
FARSKÉ OZNAMY 

Dnes popoludní o 15.15 v parku na Námestí generála Štefánika bude príchodom sv. Mikuláša rozsvietený vianočný 

stromček. Pre deti je pripravený program a darčeky, všetky deti sú vítané. 

V tomto týţdni ranné sväté omše od stredy do soboty vrátane budú roráty – sväté omše ku cti Panny Márie v 

adventnom období. Tieto sväté omše budeme sláviť iba pri svetle lampášov (kahancov), prosíme, aby ste si ich so 

sebou priniesli, z praktických dôvodov nie klasické sviece.  

Biblické stretnutie: pondelok hneď po skončení večernej svätej omše v budove farského úradu. 

V utorok (na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie) na poludnie bude otvorený kostol a pred Kristom 

v bohostánku si môžeme vyprosovať od Boha potrebné milosti pre náš život.   

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. Pozývame zvlášť tretiakov. Nácvik 
detského spevokolu dnes o 16.30 v budove Farského úradu.  

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO 
6.00 
18.30 

+ Anna a Ján Virostkovci 
Poďakovanie Emílie za dar života 

Jo 
Pe 

PO 17.00 
Za BP a dary DS pre kňaza 
Radoslava Takáča 

Pa 

UT 
6.00 
8.00 
18.30 

Za BP pre birmovancov 
Na úmysel celebranta 
+ Mikuláš Foľvarský 

Jo 
Pe 
Pe 

UT 
8.00 

17.00 
Za farníkov 
+ Alžbeta (5. výr.) 

Pa 
Pa 

ST 6.00 + Štefan, Helena a Ján Hainsovci Pe ST 17.00 + Juraj, Anna, Matilda a Alžbeta Pa 

ŠT 
6.00 
18.30 

+ Anna a Mikuláš Šidíkovci 
+ František (1. výr.) 

Jo 
Ľu 

ŠT 17.00 Za prvoprijímajúce deti Pe 

PI 
6.00 
18.30 

Za BP pre rodinu Vladimíra 
+ Štefan Guľaš 

Jo 
Ľu 

PI 17.00 + Gabriel, Jozef a Ida Pa 

SO 
6.30 
18.30 

+ Ladislav Česák (1. výr.) 
Poď. za dar života Štefana (50 r.) a Márie (45 r.) 

Jo 
Pe 

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

NE 
7.30 
10.30 
18.30 

+ Ladislav a Anna Srnkovci 
+ Juraj a Mária Schmidovci 
Za BP a zdr. Petra Poľančíka (50 r.) 

Pa 
Jo 
ŠT 

NE 
6.30 
8.30 

10.30 

+ Gerhard Schlachta (30. deň) 
+ Miroslav Plšík a František Lukáč 
Za dary DS pre rodinu Jána 

Ľu 
Ľu 
Pa 

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 

+ Angela, František a Jozef 
+ Hana Kekľáková 
+ František Sýkora 
(gr.-kat.) 

Ľu 
ŠT 
Pe 
---- 

UT 
 

NE 
 

17.00 
18.30 
9.00 

11.00 

Zosnulí z rodiny Sýkorovej a Fedorovej 

+ Patrik Červeňák (róm.) 
Za BP Antona a Oldřišky (50 r. manž.)  

Na úmysel celebranta 

Ľu 
Jo 
Pe 
Pe 

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

UT 
SO 
NE 

16.00 
9.00 
16.00 

Za členov OFS 
Na úmysel celebranta 
Za BP pre Ota a Margitu (rím.-kat.) 

ŠT 
R 
Jo 

UT 7.00 (gr.-kat.) ---- 



 Svätá omša za účasti mládeţe: v piatok o 18.30 vo Farskom kostole. 
  
 Adorácia: streda v Kostole sv. Petra a Pavla; piatok vo Farskom kostole sv. Mikuláša. 
 
 Stretnutie františkánskeho spoločenstva: sobota 12. decembra, svätá omša v nemocničnej kaplnke o 9.00. 
  
 Odpovedajúc na výzvu Svátého Otca Františka v liste zo dňa 1. septembra 2015, ktorým sa udel'ujú odpustky pri 
príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva (začína 8. decembra), diecézny biskup určil kostoly 
(medzi nimi aj náš Farský kostol sv. Mikuláša), v ktorých bude 13. decembra 2015, na III. adventnú nedel'u, 
otvorená Svätá brána, aby veriaci v čo najplnšej miere mohli získat' odpustky Svätého roku, a tak skutočne zacítili 
Božie milosrdenstvo, ktoré všetkým vychádza v ústrety s tvárou Otca, ktorý  prijíma a odpúšťa, a úplne zabúda na 
spáchaný hriech. Svätá brána v našom Farskom kostole bude otvorená na budúcu nedeľu pri svätej omši o 7.30, 
prosíme vás všetkých, aby sme sa pred začiatkom svätej omše zhromaţdili pred kostolom. 

Úmysly svätých omší na ďalší štvrťrok – január, február a marec 2016, budeme zapisovať v pondelok 7. 

decembra po skončení svätých omší vo Farskom kostole, v Kostole sv. Petra a Pavla a v Podsadku v utorok 8. 

decembra (každý môže zahlásiť iba jeden úmysel, aby mali možnosť aj ostatní). 

 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 budúcej nedele 13. decembra (prosíme uviesť meno, priezvisko, ulicu a číslo domu). Týchto chorých 
navštívime v piatok 18. decembra. 

 
Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Vianocami v našej farnosti (hlásime vopred, aby ste si vedeli zadeliť čas 

na prípravu a prijatie sviatosti zmierenia):  
Farský kostol a Kostol sv. Petra a Pavla:  streda 16. decembra 9.00 – 12.00 a 14.00 – 16.30 

nedeľa 20. decembra 14.30 – 18.00  
Podsadek: utorok 15. decembra 15.00 – 17.00   

  
 Milodary obetované pre opravy Farského kostola: z pohrebu Štefana Kocuna 100,-€ 
 Milodary na obnovu nemocničnej kaplnky: bohuznáma rodina 20,-€                                         - úprimná vďaka 
 
 Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka na charitu. V našej farnosti sa vyzbieralo 1 639,46 €, z toho 
v Podsadku 186,14 €. Všetkým darcom, v mene tých, ktorí potrebujú našu pomoc, vyslovujeme vrúcne 
poďakovanie. 
 
 Srdečne vás pozývame na predvianočný predaj kníh vydavateľstiev Don Bosco a Kumran, ktorý sa koná na 
každú adventnú nedeľu až do Vianoc v Kostole sv. Petra a Pavla vo veľkej spovednici po skončení každej svätej 
omše. 

 


