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FARSKÉ OZNAMY

1. adventná nedeľa 2019
6:15 hod. – vlastný úmysel – RORÁTNA
16:50 hod. – zdr. a B. p. pre Teréziu Jurítkovú
6:15 hod. – † Jozef Kutlák – RORÁTNA
UTOROK /3.12.2019/ Spomienka
Sv. Františka Xaverského, kňaza 16.50 hod. – † Mária a Jozef Štefaňák
6:15 hod. – † Anton a Johana – RORÁTNA
STREDA/4.12.2019/ 18.30 hod. 16:50 hod. – † Jozef, Zuzana a Margita Kubuljak
PONDELOK/2.12.2019/

ŠTVRTOK /5.12.2019/

6:15 hod. – zdr. a B. pož.- Mikuláš Brišák – RORÁTNA
16:50 hod. – † Žofia, Jozef, Ľubomír, Miroslav Sučák

PIATOK /6.12.2019/ Ľub. spomienka 7:30 hod. – vlastný úmysel
18:30 hod. – B BSJ
Sv. Mikuláša, biskupa
SOBOTA /7.12.2019/ Spomienka
7:30 hod. – zdr., B. p.,milosť dobrej smrti pre rodičov
Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa
(Fatimská: Ruža Anny Rusnákovej)
Cirkvi
6.30 hod. – za farníkov
NEDEĽA /8.12.2019/
2. adventná nedeľa

8.00 hod. – † vdp. Anton Tatarko, 1. výročie
10.00 hod. – vlastný úmysel

Všetky sv. omše budú v kostole!
Milodary:
Na farské účely: Z pohrebu Anny Sučákovej 100,-€, z ruže Janky Ľudmovej na Charitu
100,-€. Zbierka Boj proti hladu: 1310,-€ - sestry Vincentínky poslali poďakovanie (nástenka + farská stránka). Skupina č. 3. sestrám Vincentínkam: 200,-€. Pán Boh zaplať!
Aktivity v týždni:
DNES, NEDEĽA (1.12.2019):
Na Prvú adventnú nedeľu sa v našich kostoloch bude konať zbierka na charitu. Spišská
katolícka charita ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí počas Prvej adventnej nedele prispejú na podporu SPKCH. Srdečne Pán Boh zaplať a požehnaj!
Dnešnou nedeľou začína adventné obdobie a nový liturgický rok. Dnes sa pri sv. omšiach
požehnávajú adventné vence.
Dnes o 13.00 hod. bude na fare stretnutie tých, čo sú ochotní pomôcť pri koledovaní Dobrej noviny.

PONDELOK (2.12.2019):
Po večernej sv. omši v kostole zamyslenie sa nad Božím slovom formou Lectio divina.
Adventná liturgia spája očakávanie Mesiáša s pripomienkou jeho Matky. Do 17. decembra budeme niekoľko krát do týždňa sláviť rannú svätú omšu iba pri svetle sviec, ktoré
nám majú pripomínať Pannu Máriu - Hviezdu rannú, ktorá nám ohlasuje blízky Kristov
príchod. Na ranné sv. omše o 6.15 hod. pozývame deti a dospelých, aby načerpali milosti
z nádherných omší. Všetci, zvlášť však deti, si doneste lampáše alebo sviece. Deti nech
sa pred začiatkom svätej omše zhromaždia pred sakristiou odkiaľ pôjdeme do kostola.
UTOROK (3.12.2019):
Po sv. omši bude stretnutie predmodlievačiek na fare.
STREDA (4.12.2019):
Po sv. omši bude stretnutie miništrantov na fare.
PIATOK (6.12.2019):
V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Svätá spoveď bude takto: PONDELOK až
ŠTVRTOK od 15:00 hod., PIATOK od 17:00 hod. Chorých navštívime v PIA od 8:15 hod.
Na horný koniec pôjde p. kaplán po rannej sv. omši. (okolo 9:00 hod.)
Sv. omša za účasti detí bude o 7:30 hod. v kostole. Po sv. omši bude Mikulášsky program.
Darčeky deťom, ktoré ešte nechodia do škôlky či školy dá sv. Mikuláš v kostole. Deti z
materských a základných škôl dostanú balíčky v školách.
NEDEĽA (8.12.2019):
O 14:00 hod. bude pri kaplnke sv. Jozefa pobožnosť k Jozefovi robotníkovi.
POĎAKOVANIE:
Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek vypomáhali pri farských aktivitách (zbierka: Boj proti
hladu!, relikvie bl. Anny Kolesárovej; výročná sv. omša za + vdp. Rudolfa Vetríka). Pán Boh
zaplať!
SPOLOČNÁ SV. SPOVEĎ:
V našej farnosti budeme mať spoločnú sv. spoveď pred Vianocami v nedeľu 15.12.2019!
Spovedať bude 17 kňazov, využime túto príležitosť na prijatie sviatosti zmierenia.

