
P R E D A J N Á                                     13.12.2015 

Farské oznamy na 3. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 13.12. 945 Za farníkov 
Pondelok 14.12. 1700 Za † starých rodičov Mistrikových 
Streda 16.12. 630 (rorátna sv. omša) Za † Štefániu 
Štvrtok 17.12. 630 Za † rodičov, súrodencov a neter 
Piatok 18.12. 630 Za † Františka 
Sobota 19.12. 630 Za † Vladimíra Čunderlíka, rodičov a starých rodičov 
Nedeľa 20.12. 945 Za farníkov  

OZNAMY: 
 Po sv. omši prosíme, aby ostali v kostole všetky členky Ružencového bratstva. 
 Dnes v našej farnosti bude predvianočná sv. spoveď. Všetci sa tešíme na sviatky Narodenia Pána. A tak 

ako tajomstvo akýchkoľvek kresťanských sviatkov, tak ani tieto sa nedajú naplno prežiť, ak človeka 
trápia hriechy a jeho srdce nie je slobodné a čisté. Využime dnes prítomnosť kňazov a príďme vyznať 
svoje hriechy Pánu Bohu vo sviatosti zmierenia a prežiť sviatky Narodenia Pána Ježiša Krista s čistým 
srdcom. Spovedať budeme od 15:30 do 17:00 hod. Počas spovedi o 16:15 a o 17:00 hod. bude 
rozdávané sväté prijímanie. Prosím Vás aby ste si sv. spoveď neodkladali na poslednú chvíľu. Dnes 
popoludňajšia pobožnosť nebude. 

 V tomto týždni kvôli spovediam v dekanáte bude zmenený poriadok sv. omši. Teda, v pondelok sv. omša 
ostáva o 17:00 hod., pred sv. omšou bude Večeradlo; v stredu, štvrtok, piatok a sobotu sv. omše budú 
ráno o 6:30 hod. Aktivita pre deti ostáva v stredu a štvrtok. 

 V stredu 16. decembra je deň modlitieb na úmysel otca biskupa Stanislava a za diecézu. Na mesiac 
december je úmysel nasledovný: aby sme s radosťou očakávali a prijali Ježiša Krista vo svojich srdciach i cez prijatú 
sviatosť zmierenia a vylepšenie vzájomných vzťahov. Na podporu tohto úmyslu sa môže pridať: Účasť na svätej 
omši; Poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej; Modlitba svätého ruženca; Čítanie Svätého písma; Pôst; 
Púť; Dobrý skutok. 

 V najbližší piatok 18. decembra od 8:30 hod. pôjdeme ku našim chorým. Prosíme aby ste im dali vedieť. 
V sakristii bude listina na ktorú môžete zapísať chorých, ktorí by sa chceli vyspovedať a prijať sväté 
prijímanie pred vianočnými sviatkami. 

 V sobotu 19. decembra o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovne deti na nácvik detsko-mládežníckeho 
spevokolu.  

 Pripomíname o posvätení našich príbytkov počas koledy. Kto ešte nevyplnil návratku, nech tak urobí čo 
najrýchlejšie, aby sme mohli počas sviatkov vyhlásiť poriadok koledy. 

 V tomto týždni končíme darčekovú akciu pomoci tým, ktorí ju v našej farnosti potrebujú. Preto prosíme, 
aby tí čo si vzali salónky s číslami, priniesli svoj dar najneskôr do budúcej nedele ku stromčeku, do 
sakristie alebo na farský úrad. Prosíme aby ste ku darom priložili aj kartičku s číslom. Veľmi ďakujeme za 
Vaše obetavé srdce. 

 Deti, ktoré sa zapojili do aktivity na rorátach nech prinesú svoje obrázky na budúcu nedeľu na sv. omšu, 
po ktorej oceníme našich účastníkov. 

 Katolícke noviny v čísle 50 sa zameriavajú na milosrdenstvo ako na kráľovnú všetkých čností; 
pripomínajú si 50. výročie ukončenia Druhého vatikánskeho koncilu; vysvetľujú, o akú novú legislatívnu 
úpravu ide pri procese nulity manželstva a ako sa to odrazí v praxi. 

 Vzadu na stolíku Vám k Svätému roku milosrdenstva ponúkame: obrázky s modlitbou a vysvetlením 
loga; magnetky s obrazom Návrat márnotratného syna; Katolícky kalendár k Svätému roku milosrdenstva 
a Knihu o. Adama Pallotíni a úcta k Božiemu milosrdenstvu na Slovensku.  

 Na kostol obetovali: bohuznáma rodina a bohuznáma osoba po 50,- €. Pán Boh zaplať za milodary. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

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



 

J A S E N I E                                          13.12.2015 

Farské oznamy na 3. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi 
ÚMYSLY: 

 
13.12. 

 
Nedeľa 

8:30 Za  manžela Jána Miklošku 
11:00 Za  Margarétu Kvačkajovú 1. výr. a jej rodičov Jozefa a Margitu 

15.12. Utorok 16:00 Za  Šarlotu a Jána Ambrozových a ich rodičov 
16.12. Streda 6:30 (rorátna sv. omša)  

Za  Máriu a Viliama Pavliakových, ich synov a nevestu Annu 
17.12. Štvrtok 6:30 Za  Máriu Núterovú 
18.12. Piatok 6:30 Za  Annu a Jozefa Husenicu 
19.12. Sobota 6:30 Za  brata Šimona 

   

20.12. 
 
Nedeľa 

  8:30 Za  Gregora Sekáča, rodičov a brata Jozefa 
11:00 Za  Alenku Vaníkovú 

OZNAMY: 
 Dnes v našej farnosti bude predvianočná spoveď. Všetci sa tešíme na sviatky Narodenia Pána. A tak ako 

tajomstvo akýchkoľvek kresťanských sviatkov, tak ani tieto sa nedajú naplno prežiť, ak človeka trápia 
hriechy a jeho srdce nie je slobodné a čisté. Využime dnes prítomnosť kňazov a príďme vyznať svoje 
hriechy Pánu Bohu vo sviatosti zmierenia a prežiť sviatky Narodenia Pána Ježiša Krista s čistým srdcom. 
Spovedať budeme od 15:30 do 17:00 hod. Počas spovedi o 16:15 a 17:00 hod. bude rozdávané sväté 
prijímanie. Prosím Vás aby ste sv. spoveď neodkladali na poslednú chvíľu. Dnes popoludňajšia 
pobožnosť nebude. 

 V tomto týždni kvôli spovediam v dekanáte bude zmenený poriadok sv. omši. Teda, v utorok sv. omša 
ostáva o 16:00 hod., pred sv. omšou bude Večeradlo; v stredu, štvrtok, piatok a sobotu sv. omše budú 
ráno o 6:30 hod. Aktivita pre deti ostáva v stredu a sobotu. 

 V stredu 16. decembra je deň modlitieb na úmysel otca biskupa Stanislava a za diecézu. Na mesiac 
december je úmysel nasledovný: aby sme s radosťou očakávali a prijali Ježiša Krista vo svojich srdciach i cez prijatú 
sviatosť zmierenia a vylepšenie vzájomných vzťahov. Na podporu tohto úmyslu sa môže pridať: Účasť na svätej 
omši; Poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej; Modlitba svätého ruženca; Čítanie Svätého písma; Pôst; 
Púť; Dobrý skutok. 

 V najbližší piatok 18. decembra od 8:00 hod. pôjdeme ku našim chorým. Prosíme aby ste im dali vedieť. 
V sakristii bude listina na ktorú môžete zapísať chorých, ktorí by sa chceli vyspovedať a prijať sväté 
prijímanie pred vianočnými sviatkami. 

 Pripomíname o posvätení našich príbytkov počas koledy. Kto ešte nevyplnil návratku, nech tak urobí čo 
najrýchlejšie, aby sme mohli počas sviatkov vyhlásiť poriadok koledy. 

 V tomto týždni končíme darčekovú akciu pomoci tým, ktorí ju v našej farnosti potrebujú. Preto prosíme, 
aby tí čo si vzali salónky s číslami, priniesli svoj dar do budúcej nedele do sakristie alebo na farský úrad. 
Prosím aby ste ku darom priložili aj kartičku s číslom. Veľmi ďakujeme za Vaše obetavé srdce.  

 Deti, ktoré sa zapojili do aktivity na rorátach nech prinesú svoje obrázky na budúcu nedeľu na sv. omšu 
o 11:00 hod. po ktorej oceníme našich účastníkov. 

 Katolícke noviny v čísle 50 sa zameriavajú na milosrdenstvo ako na kráľovnú všetkých čností; 
pripomínajú si 50. výročie ukončenia Druhého vatikánskeho koncilu; vysvetľujú, o akú novú legislatívnu 
úpravu ide pri procese nulity manželstva a ako sa to odrazí v praxi. 

 Vzadu na stolíku Vám k Svätému roku milosrdenstva ponúkame: obrázky s modlitbou a vysvetlením 
loga; magnetky s obrazom Návrat márnotratného syna; Katolícky kalendár k Svätému roku milosrdenstva 
a Knihu o. Adama Pallotíni a úcta k Božiemu milosrdenstvu na Slovensku.  

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlírovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 

kostol. 

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


