
FARSKÉ OZNAMY (18. – 24. december 2017) 

III. ADVENTNÁ NEDEĽA (GAUDETE - RADOSTNÁ) - B – 17. december 2017 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

NE 24.12. IV. ADVENTNÁ NEDEĽA – B (Štedrý deň)  

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

 

FARSKÉ OZNAMY 
 
V tomto týždni ranné sväté omše od pondelka do soboty vrátane budeme sláviť iba pri svetle lampášov. 

  
 Sviatosť zmierenia pre chorých pred Vianocami: Tých chorých, ku ktorým nechodievame na prvý piatok 
a ktorých ste zahlásili navštívime v pondelok 18. decembra od 8.00. 
 

Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Vianocami v našej farnosti:  
Farský kostol a Kostol sv. Petra a Pavla:  streda 20. decembra 9.00 – 12.00 a 14.00 – 16.30 
      sobota 23. decembra 9.00 – 12.00 
Podsadek:      utorok 19. decembra 15.00 – 16.45 
Domov pre seniorov:     piatok 22. decembra od 8.00 

 Veľmi vás prosíme, aby ste využili čas najmä v stredu a v sobotu ponechali možnosť pre tých, ktorí sú mimo 
domova. Počas týždňa pred svätými omšami bude možnosť prijať sviatosť zmierenia od pondelka do piatku ½ 
hodinu iba pred rannými svätými omšami, nie pred večernými svätými omšami, lebo spovedáme po okolitých 
farnostiach. Ak by niekomu nevyhovovali tieto termíny, môže využiť možnosť, keď spovedáme po okolitých 
farnostiach (podľa rozpisu na nástenke). Ak by niekto súrne potreboval sviatosť zmierenia mimo uvedených 
možností, môže po skončení večerných svätých omší v sakristii poprosiť kňaza o vyslúženie tejto sviatosti.  
 
 Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Nácvik detského spevokolu dnes o 16.00 
v budove Farského úradu.  
 
 Stretnutie mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania, rehoľných sestier a kňazov: v pondelok hneď po 
skončení večernej svätej omše. 
 
 Vianočná výzdoba Farského kostola (stromčeky, príprava Betlehema,...) v piatok 22. decembra dopoludnia 
o 9.00. 
 Predvianočné upratovanie Farského kostola bude v sobotu 23. decembra popoludní o 14.00. (V sobotu večer 
kvôli upratovaniu svätá omša nebude.) Prosíme Vás o pomoc a zapojenie sa do prípravy sviatkov Kristovho 
narodenia aj týmto spôsobom (pozývame všetkých, ktorí chcú priložiť ruku k dielu - mládež, ženy i muži našej 
farnosti).  

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO 
6.00 
18.30 

Za prvoprijímajúce deti 
Za BP a dary DS pre Jána 

D
A 

PO 17.00 + Milan, Ján a Anna J 

UT 
6.00 
18.30 

Za BP Viery Valigurskej s rodinou 
Za duše v očistci 

J 
A 

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

ST 6.00 Za katechétov a animátorov D ST 17.00 + Ladislav, Berta, Michal a Mária A 

ŠT 
6.00 
18.30 

Za zdravie a BP pre syna Petra (50 r.) 
+ Jozef Kundrát 

P
J 

ŠT 17.00 + Veronika A 

PI 
6.00 
18.30 

+ Štefan Dulák 
Za zdravie a BP pre Karola 

A 
D 

PI 17.00 + Peter Poľančík (2. výr.) J 

SO 
6.30 
------- 

+ Žofia a Štefan Kocunovci 
Večer svätá omša o 18.30 nebude. 
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NE 

7.30 
10.30 
------- 
24.00 

 

Na úmysel celebranta 
Na úmysel celebranta 
Večer svätá omša o 18.30 nebude. 
Na úmysel celebranta 
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NE 

6.30 
8.30 
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16.00 
24.00 

Na úmysel celebranta 
Na úmysel celebranta 
Na úmysel celebranta 
Na úmysel celebranta 
Na úmysel celebranta 

J
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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 
21.00 

+ Július a Vilma 
+ Júlia Tetemondová 
Za zdr. a BP Henriety s rodinou 
(gr.-kat.) 
Na úmysel celebranta (rím.-kat.) 

P 
P 
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17.00 
17.00 
9.00 

11.00 
24.00 

+ František, Miroslav a Viktor 
Za katechétov a animátorov 
Na úmysel celebranta 
Na úmysel celebranta 
Na úmysel celebranta 

P 
J 
P 
P 
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NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alžbety CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM 

UT 
NE 

16.00 
16.00 

Za zdr. a BP pre Silviu, Ivana a Margitu 
Svätá omša nebude. 

Ľ 
- 

UT 7.00 (rím.-kat.) D 



 V nedeľu 24. decembra na Štedrý deň bude v Kostole sv. Petra a Pavla svätá omša aj o 16.00 z Vigílie 
Narodenia Pána. Je to svätá omša najmä pre deti.  
  
 Štedrú večeru začneme vo všetkých domácnostiach našej farnosti v nedeľu večer 24. decembra o 18.00 
zvonením na modlitbu Anjel Pána. Potom si doma prečítame stať zo Svätého Písma o narodení Pána Ježiša (Lk 2, 1 - 
14), pomodlíme sa pred jedlom, nasleduje spoločná večera celej rodiny, vzájomné obdarovanie sa (predloha 
modlitbovej pobožnosti - možnosť stiahnuť si na farskej stránke). Vrchol posvätného večera tvorí polnočná svätá 
omša, na ktorej sú zúčastníme ako farská rodina. Polnočné sväté omše - 24.00: vo Farskom kostole sv. Mikuláša; 
v Kostole sv. Petra a Pavla a v Podsadku v Kostole sv. Jozefa. 

 
Sväté prijímanie na sviatok Narodenia Pána (pondelok 25. december – dopoludnia): tí, ktorí by mali záujem, 

prosíme ich zahlásiť v sakristiách kostolov najneskôr do piatka 22. decembra. 
   
 Deti a mladí z eRka - Hnutia kresťanských spoločenstiev detí oznamujú, že v utorok 26. decembra bude 
koledovanie - koledníci prinesú Dobrú Novinu do našej farnosti. Tohoto roku návštevou v našich príbytkoch  
a aj vo Farskom kostole po skončení svätej omše so začiatkom o 7.30, v Podsadku po skončení svätej omše so 
začiatkom o 9.00 a v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätej 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 svätých omší na sviatok sv. Štefana a tí, ktorí chcú koledovanie 
vo svojich príbytkoch, sa môžu zahlásiť v sakristiách našich kostolov do budúcej bedele 24. decembra. Viac 
o kampani Dobrá novina: www.dobranovina.sk. 
 

 Kto by si prial požehnanie svojho príbytku a rodiny – KOLEDU, môže sa prihlásiť do piatka 22. decembra 
v sakristii a aj cez internet na našej stránke www.rkfarnost-sl.sk. Prosíme o prihlasovanie v sakristiách alebo na 
internete cez formulár, nie telefonicky ani cez emailovú schránku farnosti!!! Presný rozpis podľa jednotlivých ulíc 
oznámime na budúcu nedeľu. 
  
 Milodary obetované pre potreby nemocničnej kaplnky: bohuznáma 50,-€ 
 Milodary obetované pre potreby budovy Fary: bohuznáma 50,-€; 
 Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznámi manželia 50,60 €; bohuznámy 100,-€; z pohrebu 
Andreja Rinkovského 80,-€; bohuznáma 10,-€; bohuznámi manželia 95,-€; bohuznáma 10,-€; bohuznáma Helena 
300,-€; bohuznámi manželia 29,-€; bohuznáma rodina 200,-€; bohuznáma 100,-€                             – úprimná vďaka 
 
 Spišská katolícka charita v Starej Ľubovni organizuje akciu Vianočné svetielko nádeje pre všetkých pre DOM 
CHARITAS SV. JÁNA ALMUŽNÍKA a DOM CHARITAS PANNY MÁRIE UTEŠITEĽKY. Darovaním dobrovoľného príspevku 
1,-€, za ktorý dostanete sviečku, pomôžete klientom v týchto dvoch zariadeniach. Sviečky si môžete prevziať 
v sakristiách kostolov. Sviečku môžete zapáliť doma alebo prísť v utorok 19.12. alebo v stredu 20.12. o 16.00 na 
Námestie generála Štefánika v Starej Ľubovni rozsvietiť symbol Vianoc. Príspevok bude určený pre charitu 
v Starej Ľubovni a pre klientov týchto zariadení. Ďakujeme. 
 
 Prosíme o podporu petície za záchranu kláštora KARMEL v Košiciach. Petičné hárky sú na stolíkoch v našich 
kostoloch. Všetky potrebné informácie sú v nasledujúcom ozname, ktorý si môžete prečítať na nástenke a na 
našej internetovej stránke: 
 Na prelome rokov 2015/2016 prebehla podpisová akcia na podporu sestier karmelitánok ohľadom výstavby 
obytného súboru „POVRAZY“ na pravej strane od ich pozemku. Investor tam citlivo znížil zastavanosť územia aj 
výškovosť budov, takže intimita sestier karmelitánok z pravej strany ostane zachovaná. 
 Vľavo od kláštora sa nachádza pozemok patriaci jazdeckému klubu. Jazdecký klub ho získal od mesta Košice za 
cenovo výhodných podmienok s tým, že na ňom vybuduje jazdecký areál (viď kúpna zmluva č. 971/2006 medzi 
Mestom Košice a Jazdeckým klubom EMCAR). Aktuálne však investor spojený s jazdeckým klubom na tomto 
pozemku plánuje namiesto výstavby jazdeckého areálu výstavbu viacpodlažných obytných domov. Ide o konanie v 
rozpore s podmienkami kúpnej zmluvy, navyše zásadným spôsobom narúšajúce intimitu sestier karmelitánok, ktorá 
je potrebná k plneniu ich poslania - tichým modlitbám za dobro sveta v skrytom spôsobe života. 
 Podpisová akcia je preto adresovaná pánovi primátorovi Mesta Košice a poslancom Mestského zastupiteľstva 
Mesta Košice so žiadosťou o dodržanie podmienok kúpnej zmluvy č. 971/2006 medzi Mestom Košice a Jazdeckým 
klubom EMCAR – žiadosť o zablokovanie akejkoľvek výstavby, ktorá by znemožnila v budúcnosti vybudovať 
plánovaný jazdecký areál na uvedenom pozemku (parcela č. 1624/575 kat. územie Grunt, Mestská časť Košice – 
sídlisko KVP). Je to zároveň žiadosť o definitívne stavebné utíšenie bezprostredného okolia Karmelu v Košiciach 
zmenou územného plánu. 

 

http://www.dobranovina.sk/

