
P R E D A J N Á                                       01.12.2013 

Farské oznamy na 1. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK:    Spomienka:   Sv. Františka Xaverského, kňaza 
PIATOK:    Spomienka:   Sv. Mikuláša, biskupa 
SOBOTA:    Spomienka:   Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi 

Nedeľa 01.12.2013 
700 

 

945 

Za farníkov  
 
Za Ružencové Bratstvo 

Pondelok 02.12.2013 1730 Aid. 

Utorok 03.12.2013 630 Aid. (rorátka) 

Streda 04.12.2013 1730 Za † Sylviu 10. výr. a Milana 8. výr.  

Štvrtok 05.12.2013 630 Za † rodičov Albínu a Petra Mistríkových  (rorátka) 

Piatok 06.12.2013 1730 Za živých a zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

Sobota 07.12.2013 630 Za pokoj Ankinej duše (rorátka) 

Nedeľa 08.12.2013 
700 

 

945 

Za farníkov  
  
Za † rodičov Irenu a Júliusa, ich súrodencov a Miroslava 

OZNAMY: 
 Dnešnou nedeľou začíname Advent. Je to čas nábožného a radostného očakávania. Snažme sa dobre 

pripraviť na príchod Božieho Dieťaťa.  
 V adventnom období sa budeme môcť zúčastniť na sv. omšiach zvaných Roráty. Tieto sv. omše budú 

v utorky, štvrtky a soboty ráno o hod. 6:30. Tieto sv. omše sa začínajú pri vypnutom svetle. Horia len 
sviece. Preto si môžete nosiť so sebou sviece alebo lampáše. Počas sv. omši sa svieti svieca tzv. 
„Roratka“ symbolizujúca Pannu Máriu, ktorá spolu s nami očakáva Spasiteľa. Pred oltárom bude 
pripravený svietnik na kahančeky v tvare písmena M – ako MÁRIA, každý, kto príde na túto sv. omšu, 
príde k oltáru, zapáli jeden kahanček (budú pripravené v košíku) a umiestni ho na svietniku. Nech táto 
zapálená sviečka znázorňuje naše zapojenie sa do očakávania na narodenie Pána spolu s Pannou Máriou. 
Prosíme rodičov, aby pomohli našim deťom prísť ráno na túto sv. omšu. Je pre nich pripravená 
aktivita. Pripomíname, že po tieto dni sv. omše už večer nebudú.  

 Dnes o 17:00 hod. bude stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. Poklona k Sviatosti Oltárnej počas adventu bude v 

stredu po sv. omši. 
 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň pred sv. omšou. Ku chorým 

v tento piatok nepôjdeme. Urobíme to v týždni pred Vianocami, aby to bolo bližšie sviatkov. Presný 
dátum bude určený, keď budeme vedieť o predvianočných spovediach. Informujte prosím o tomto 
našich chorých. 

 Vzadu na stolíku sú pripravené návratky na pastoračnú návštevu - koledu, ktorá sa bude konať na 
začiatku roka. Prosíme, aby ste ich odovzdali v sakristii alebo na faru do 20. decembra. Pozývame 
všetkých farníkov, aj tých čo každý rok svoje domy nesvätia, aby prijali požehnanie Božieho Dieťaťa. 
Do koledníckej akcie chceme zapojiť mládež a deti.  

 V sobotu 7. decembra o 15:00 hod. pozývame deti a mládež, aby prišli na stretnutie do farskej klubovne. 
 Katolíčke noviny ponúkajú duchovné zamyslenie nad tým, ako prežiť adventné obdobie, aby na 

Vianoce prišla radosť; - prinášajú rozhovor s ekonómom Nitrianskej diecézy kňazom Martinom 
Štofkom o tom, kto a ako financuje Cirkev; - odpovedajú na otázku, prečo sa slávia roráty, a objasňujú 
symboly adventného venca a sviec. 

 Vzadu kostola ponúkame Vám katolícky kalendár na rok 2014 za dobrovoľný príspevok. 
 Dnes bola jesenná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Foltaniovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého adventného týždňa. 



 

J A S E N I E                                            01.12.2013 

Farské oznamy na 1. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK:    Spomienka:   Sv. Františka Xaverského, kňaza 
PIATOK:    Spomienka:   Sv. Mikuláša, biskupa 
SOBOTA:    Spomienka:   Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi 

 

1.12 
 

Nedeľa 
8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  Emíliu a Ondreja Potančokových 
3.12 Utorok 16:30 Za  Jána Miklošku a syna Jána 
4.12 Streda 14:00 Pohrebná sv. omša za  Emila Jakubca 
5.12 Štvrtok 16:30 Za  Martu Ostrihoňovú 
6.12 Piatok 6:30 Za živých i mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho  
7.12 Sobota 6:30 Aid. 
   

8.12 
 

Nedeľa 
  8:30 Za  Irenku Kováčovú nedož. 90. rokov a jej manžela Juraja 
11:00 Za  Pavla Štrbu a rodičov Rosových a Kuvikových 

OZNAMY: 
 Dnešnou nedeľou začíname Advent. Je to čas nábožného a radostného očakávania. Snažme sa dobre 

pripraviť na príchod Božieho Dieťaťa.  
 V adventnom období sa budeme môcť zúčastniť na sv. omšiach zvaných Roráty. Tieto sv. omše budú 

v stredy, piatky a soboty ráno o hod. 6:30. Tieto sv. omše sa začínajú pri vypnutom svetle. Horia len 
sviece. Preto si môžete nosiť so sebou sviece alebo lampáše. Počas sv. omši sa svieti svieca tzv. 
„Roratka“ symbolizujúca Pannu Máriu, ktorá spolu s nami očakáva Spasiteľa. Pred oltárom bude 
pripravený svietnik na kahančeky v tvare písmena M – ako MÁRIA, každý, kto príde na túto sv. omšu, 
príde k oltáru, zapáli jeden kahanček (budú pripravené v košíku) a umiestni ho na svietniku. Nech táto 
zapálená sviečka znázorňuje naše zapojenie sa do očakávania na narodenie Pána spolu s Pannou Máriou. 
Prosíme rodičov, aby pomohli našim deťom prísť ráno na túto sv. omšu. Je pre nich pripravená 
aktivita. Pripomíname, že po tieto dni sv. omše už večer nebudú.  

 Dnes o 17:00 hod. bude stretnutie spoločenstiev rodín. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok je po sv. omši krátka poklona k Sviatosti 

Oltárnej. 
 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň pred sv. omšou. Ku chorým 

v tento piatok nepôjdeme. Urobíme to v týždni pred Vianocami, aby to bolo bližšie sviatkov. Presný 
dátum bude určený, keď budeme vedieť o predvianočných spovediach. Informujte prosím o tomto 
našich chorých. 

 Vzadu na stolíku sú pripravené návratky na pastoračnú návštevu - koledu, ktorá sa bude konať na 
začiatku roka. Prosíme, aby ste ich odovzdali v sakristii alebo na faru do 20. decembra. Pozývame 
všetkých farníkov, aj tých čo každý rok svoje domy nesvätia, aby prijali požehnanie Božieho Dieťaťa. 
Do koledníckej akcie chceme zapojiť mládež a deti.  

 V sobotu 7. decembra o 15:00 hod. pozývame deti a mládež, aby prišli na stretnutie do farskej klubovne. 
 Katolíčke noviny ponúkajú duchovné zamyslenie nad tým, ako prežiť adventné obdobie, aby na 

Vianoce prišla radosť; - prinášajú rozhovor s ekonómom Nitrianskej diecézy kňazom Martinom 
Štofkom o tom, kto a ako financuje Cirkev; - odpovedajú na otázku, prečo sa slávia roráty, a objasňujú 
symboly adventného venca a sviec. 

 Nášmu kostolu bohuznáma rodina darovala liturgické rúcho so štólou. Pán Boh zaplať za tento dar. 
 Taktiež bohuznáma rodina obetovala na kostol milodar 200,- €. Pán Boh zaplať. 
 Vzadu kostola ponúkame Vám katolícky kalendár na rok 2014 za dobrovoľný príspevok. 
 Dnes bola jesenná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 O upratanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlirovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 

kostol. 
 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého adventného týždňa. 


