
FARSKÉ OZNAMY – 13. december 2015 
III. ADVENTNÁ NEDEĽA (GAUDETE - RADOSTNÁ) - C  

14. – 20. december 2015  

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

PO 14.12. Sv. Ján z Kríţa, kňaz a učiteľ Cirkvi (spomienka) 

NE 20.12. IV. ADVENTNÁ NEDEĽA – C  

PROGRAM BOHOSLUŢIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

 

FARSKÉ OZNAMY 
 
   Náš Farský kostol bol určený otcom biskupom za kostol, v ktorom bude moţné počas Svätého roku 

milosrdenstva získať úplné odpustky. Dnes pri svätej omši o 7.30 bolo slávnostné otvorenie Svätej brány. Po 
skončení svätých omší vo Farskom kostole miništranti budú rozdávať obrázky Božieho milosrdenstva s logom 
Svätého roka. Nech v každej rodine je takýto obrázok a v tomto roku sa pri ňom častejšie pomodlíme ako rodina. 

Ďakujeme ochotným farníkom za výzdobu Svätej brány v našom kostole. 
 
Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Vianocami v našej farnosti:  
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 – 17.30  
Podsadek: utorok 15. decembra 15.00 – 17.00   

 Prosíme, aby ste využili čas najmä v stredu a v nedeľu ponechali možnosť pre tých, ktorí prídu koncom týždňa zo 
škôl, z práce alebo zo zahraničia. Ak by niekomu nevyhovovali tieto termíny, môže využiť možnosť, keď spovedáme 
po okolitých farnostiach (podľa rozpisu na nástenke). 
  
 Sviatosť zmierenia pre chorých pred Vianocami: chorých, ku ktorým nechodievame na prvý piatok a ste ich 
zahlásili, navštívime v piatok 18. decembra od 8.00. 
 
 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. 

 
V utorok 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. 

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO 
6.00 
18.30 

+ kňaz Peter Murdza 
Poď. Petra za 40 r. a za jeho rodinu 

Ľu 
Jo 

PO 17.00 + Michal a Milan Pe 

UT 
6.00 
18.30 

+ kňaz Ján Zentko 
+ Gejza Hangurbadžo 

Ľu 
Jo 

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

ST 6.00 Za BP pre birmovancov Ľu ST 17.00 Za zdr. a BP pre Petra Lojdla s rod. Pe 

ŠT 
6.00 
18.30 

+ Karol, Júlia a Ján Gurkovci 
Za zdravie a BP Miroslava s rodinou 

Ľu 
Jo 

ŠT 17.00 + Rastislav Baláž Pe 

PI 
6.00 
18.30 

Za BP pre Jozefa (65 r.) 
Za zdravie a BP pre rodinu Kovaľovú 

Jo 
Ľu 

PI 17.00 + Štefan Murdza Pe 

SO 
6.30 
18.30 

Poďak. za 45 r. a za rodinu 
+ Ondrej Kocun 

Ľu 
Jo 

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

NE 
7.30 
10.30 
18.30 

+ Jozef Kundrát 
+ Ján Greš (1. výr.) 
+ Janka Rojková 

Ľu 
Ľu 
Pe 

NE 
6.30 
8.30 

10.30 

Za zdravie a BP pre Sáru s rodinou 
Za zdr. a BP pre Katarínu s rodinou 
+ Miroslav Gernát (1. výr.) 

Jo 
Jo 
Pe 

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 dary DS pre Pavla a Michala 
+ Július a Vilma Demekovci 
+ Juliana Tetemondová 
Za zdr. a BP Anny (70 r.) (rím.-kat.)  

Pa 
ŠT 
ŠT 
ŠT 

UT
ST 
NE 

   

17.00 
17.00 
9.00 

11.00 

Zosn. členovia ruže pani Reľovskej 
+ Milan Porčogoš 
+ Veronika Špesová (1. výr.) 
Za farníkov 

Pa 
Jo 
Pa 
Pa 

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

UT 
NE 

16.00 
16.00 

Za zdravie a BP Ota a Margity 
(gr.-kat.) 

ŠT 
-- 

UT 7.00 Na úmysel celebranta (rím.-kat.) Pe 



V tomto týţdni ranné sväté omše od pondelka do soboty budú roráty.  
  
 Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Pozývame zvlášť tretiakov. Nácvik 
detského spevokolu dnes o 15.00 v budove Farského úradu.  
  
 Svätá omša za účasti mládeţe: piatok o 18.30 vo Farskom kostole. 
  
 Adorácia: streda v Kostole sv. Petra a Pavla; piatok vo Farskom kostole. 
  
 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. 
 
 Kto by si prial poţehnanie svojho príbytku a rodiny – KOLEDU, môže sa prihlásiť do pondelka 21. decembra 
v sakristii a aj cez internet na našej stránke www.rkfarnost-sl.sk. Prosíme o prihlasovaniev sakristiách alebo na 
internete cez formulár, nie telefonicky ani cez emailovú schránku farnosti, pretože „kapitulský“ server nefunguje. 
Požehnanie domov bude 26. a 27. decembra 2015; 2. a 3. januára 2016.  
  

Deti a mladí z eRka - Hnutia kresťanských spoločenstiev detí oznamujú, že v nedeľu 27. 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 a v Kostole sv. Petra a Pavla 
po skončení svätej omše 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 
koledovania v kostoloch pri východoch. Kto má záujem dozvedieť sa viac o kampani Dobrá novina: 
www.dobranovina.sk. 

 
Petícia za zrušenie hazardu – ďakujeme všetkým, ktorí ju podporili a poslancom za prijatie všeobecného 

záväzného nariadenia o zákaze hazardu na území mesta.  
 
 Milodary obetované pre opravy Farského kostola:  
z pohrebu Michala Mištu 100,-€ ; bohuznámy 10,-€               – úprimná vďaka 


