
Farské oznamy 
1. adventná nedeľa 

(27.11.2011) 
P R E D A J N Á 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
STREDA:   Sviatok:    Sv. Ondreja, apoštola 
SOBOTA:   Spomienka:  Sv. Františka Xaverského, kňaza  

 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 27.11.2011 
700 

 
945 

Za zdravie a Božiu pomoc pre syna 
  
Za farníkov 

Pondelok 28.11.2011 1730 Aid. 
Utorok 29.11.2011 630 † rodičov a brata Ondreja  (rorátka) 
Streda 30.11.2011 1730 † Marian Gajdoš (45.výr.) a jeho rodičov a starých rodičov 
Štvrtok 01.12.2011 630 † rodinu Horvatovú a Sedliakovú  (rorátka) 
Piatok 02.12.2011 1730 Za živých a zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

Sobota 03.12.2011 800 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jana a Zoltána pri príležitosti 
75. narodenín 

Nedeľa 04.12.2011 
700 

 
945 

† farníkov  
  
Za Ružencové Bratstvo 

 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. a zajtra hodinu pred sv. omšou Večeradlo. 
 Od zajtra večerne sv. omše počas zimného obdobia budú pol hodiny skôr, čiže o 17:30 hod. 
 Dnes o 16:00 hod. bude stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Dnešnou nedeľou začíname Advent. Je to čas nábožného a radostného očakávania. Snažme sa dobre 
pripraviť na príchod Božieho Dieťaťa.  
 V adventnom období, tak ako to bolo po minulé roky, sa budeme môcť zúčastniť na sv. omšiach zvaných 
Roráty. Tieto sv. omše budú v utorky a štvrtky o hod. 6:30 Tieto sv. omše sa začínajú pri vypnutom 
svetle. Horia len sviece. Preto si môžete nosiť so sebou sviece alebo iné lampáše. Prosíme rodičov, aby 
pomohli našim deťom prísť ráno na túto sv. omšu. Je pre nich pripravená aktivita. Z predu, pri oltári je 
pripravený svietnik na kahančeky. Pripomíname, že po tieto dni sv. omše už večer nebudú.  
 V priebehu tohto týždňa budú pod chórusom umiestnené stromčeky a povešané salónky s anonymnými 
číslami. Čísla sú pre Vás, drahí bratia a sestry, aby sme mohli anonymne pomôcť tým, ktorí sú v našej obci 
v najväčšej núdzi. Pozývame Vás, aby tí, ktorí môžu, pomohli našim občanom aspoň potravinovým 
darčekom alebo zakúpením hračky, ak sú pri čísle zaznačené deti a priniesli takúto pozornosť do kostola 
pod stromček alebo priamo na faru. My ich potom doručíme tým, ktorí to potrebujú. Pričiňme sa aj tento 
rok k tomu, aby mali viacerí z nás krajšie Vianoce.  
 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň pred sv. omšou. Ku chorým 
v tento piatok nepôjdeme. Urobíme to týždeň pred Vianocami v piatok 16. decembra, aby to bolo bližšie 
sviatkov.  
 V Katolíckych novinách kňaz Milan Bubák sa venuje mlčaniu a samote, ktoré patria k základným 
postojom duchovnej disciplíny.  
 Dnes bola jesenná zbierka na charitu. Na farskú kotolňu obetovali bohuznámi darcovia 200,- € a 25,- €. 
Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará prvá skupina ruže p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
kostol.  

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



Farské oznamy 
1. adventná nedeľa 

(27.11.2011) 
J A S E N I E 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
STREDA:   Sviatok:   Sv. Ondreja, apoštola 
SOBOTA:   Spomienka:  Sv. Františka Xaverského, kňaza  

ÚMYSLY: 

 
27.11 

 
Nedeľa 

8:30 Za  Emila Demetera, Máriu a Jána Simanových 
11:00 Za  Máriu Pavliakovú 30 deň od smrti 

29.11 Utorok 16:30 Za  Ondreja Cevára, manželku, syna a dcéru 
30.11 Streda 6:30 Aid. 
1.12 Štvrtok 16:30 O Božiu pomoc a ochranu pre syna a celú jeho rodinu 
2.12 Piatok 6:30 Za živých i mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca 

Ježišovho 
3.12 Sobota 9:00 Za  rodinu Švábikovú 

 
4.12 

 
Nedeľa 

8:30 Za  Ružencové  Bratstvo 
11:00 Za  Pavla Štrbu 4. výročie

OZNAMY: 
 Pobožnosť k Božiemu Milosrdenstvu dnes o 15:00 hod. V utorok večeradlo a vo štvrtok poklona 
k Oltárnej sviatosti. 
 Dnes o 16:00 hod. bude stretnutie spoločenstiev rodín.  
 Dnešnou nedeľou začíname Advent. Je to čas nábožného a radostného očakávania. Snažme sa dobre 
pripraviť na príchod Božieho Dieťaťa.  
 V adventnom období, tak ako to bolo po minulé roky, sa budeme môcť zúčastniť na sv. omšiach 
zvaných Roráty. Tieto sv. omše budú v stredy a piatky o hod. 6:30. Tieto sv. omše sa začínajú pri 
vypnutom svetle. Horia len sviece. Preto si môžete nosiť so sebou sviece alebo iné lampáše. Prosíme 
rodičov, aby pomohli našim deťom prísť ráno na túto sv. omšu. Je pre nich pripravená aktivita. Z 
predu, pri oltári je pripravený svietnik na kahančeky. Pripomíname, že po tieto dni sv. omše už večer 
nebudú. 
 V priebehu tohto týždňa budú pod chórusom umiestnené stromčeky a povešané salónky 
s anonymnými číslami. Čísla sú pre Vás, drahí bratia a sestry, aby sme mohli anonymne pomôcť tým, 
ktorí sú v našej obci v najväčšej núdzi. Pozývame Vás, aby tí, ktorí môžu, pomohli našim občanom 
aspoň potravinovým darčekom alebo zakúpením hračky, ak sú pri čísle zaznačené deti a priniesli 
takúto pozornosť do kostola pod stromček alebo priamo na faru. My ich potom doručíme tým, ktorí 
to potrebujú. Pričiňme sa aj tento rok k tomu, aby mali viacerí z nás krajšie Vianoce.  
 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň pred sv. omšou. Ku 
chorým v tento piatok nepôjdeme. Urobíme to týždeň pred Vianocami v piatok 16. decembra, aby to 
bolo bližšie sviatkov. 
 V Katolíckych Novinách kňaz Milan Bubák sa venuje mlčaniu a samote, ktoré patria k základným 
postojom duchovnej disciplíny.  
 Dnes bola jesenná zbierka na charitu. Na farskú kotolňu obetovali bohuznámi darcovia 200,- € a 25,- 
€. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 O upratanie kostola sa postará 8. ruža pani Cibulovej. Ďakujeme všetkým, ktorí v piatok upratali kostol. 
 Chceme POĎAKOVAŤ všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k príprave a skrášleniu 
odpustovej slávnosti. Nech Vám všetkým sv. Katarína Alexandrijska vyprosuje potrebné milosti. 

 

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


