
FARSKÉ OZNAMY (30. november – 6. december 2020) - I. ADVENTNÁ NEDEĽA - B - 29. november 2020 
  

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PO  30.11. Sv. Ondrej, apoštol (sviatok) 
ŠT  3.12.  Sv. František Xaverský, kňaz (spomienka); Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania 
PI   4.12.  Prvý piatok 
SO  5.12.  Prvá sobota - Fatimská pobožnosť začne o 6.30 vo Farskom kostole  
NE  6.12.  II. ADVENTNÁ NEDEĽA (BIBLICKÁ NEDEĽA) – B  
    Sv. Mikuláš, biskup – vo Farskom kostole slávnosť titulu kostola    

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

FARSKÉ OZNAMY 
  

 Naďalej platia pravidlá, ktoré sa týkajú slávenia verejných bohoslužieb, platí aj všeobecný dišpenz od povinnej účasti 
na svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatky. 

Sväté omše v Podsadku, keď je prvopiatkový týždeň, tak budú v utorok a v stredu o 18.00 a v piatok o 18.30. 
Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom a odpustovou slávnosťou: 

Farský kostol sv. Mikuláša: pondelok až piatok ½ hod. pred rannou svätou omšou 
  pondelok - štvrtok od 18.00; piatok od 16.00 

Kostol sv. Petra a Pavla:  pondelok od 16.30 (v utorok nie), streda a štvrtok od 15.00;  
Podsadek:    utorok 16.30 – 17.45 
Návšteva chorých:   piatok od 8.00 (už aj pred vianočnými sviatkami) - v kancelárii nestránkový deň 
 V tomto týždni ranné sväté omše od utorka do soboty vrátane budú roráty. Roráty sa zvyčajne začínajú v skorú rannú 
hodinu, ich názov pochádza zo začiatočných slov verša z proroka Izaiáša: Rorate, caeli desuper – Roste, nebesia, z výsosti. Tento 
úvodný spev vytvára atmosféru času očakávania. Tieto sväté omše budeme sláviť iba pri svetle lampášov (kahancov), prosíme, 
aby ste si ich so sebou priniesli, z praktických dôvodov nie klasické sviece. 
 ADVENT S KONFERENCIOU BISKUPOV SLOVENSKA. Projekt bude trvať od 29. novembra (I. adventná nedeľa) do 25. 
decembra. V tomto čase vám každý deň príde na email myšlienka s fotografiou. Projekt nadväzuje na podobné projekty z 
minulosti. Možnosť prihlásenia do projektu: zamyslenia.kbs.sk 
 Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00.  
 Svätá omša za účasti mládeže a birmovancov: piatok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Prosíme ostatných farníkov, aby 
vo štvrtok a v piatok nechali priestor pre deti a mládež a zúčastnili sa na iných svätých omšiach. 
 Adorácia: prvopiatková. 
 Na budúcu nedeľu 6. decembra vo Farskom kostole bude odpustová slávnosť sv. Mikuláša. Slávnostná odpustová svätá 
omša (formulár svätej omše musí byť z II. adventnej nedele) bude o 10.30. 
 Úmysly svätých omší na ďalší štvrťrok – január, február a marec 2021, budeme zapisovať v pondelok 30. novembra po 
skončení svätých omší vo Farskom kostole, v Kostole sv. Petra a Pavla a v Podsadku v utorok 1. decembra (každý môže zahlásiť 
iba jeden úmysel, aby mali možnosť aj ostatní). Ďakujeme za pochopenie a prosíme o zahlasovanie úmyslov až v pondelok po 
skončení svätých omší. 
 Dnes pri svätých omšiach sa koná jesenná zbierka na katolícku charitu. Vrúcne ďakujeme. 
 Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznámy 20,-€; bohuznáma rodina 30,-€; bohuznámy 300,-€; z pohrebu 
Heleny Krempaskej 100,-€   
 Milodary na misie: bohuznáma 50,-€                                                                                             - úprimná vďaka 
 V decembri a v januári sme nezvykli mať zbierku pre opravy našich kostolov. Kvôli súčasnej situácii a keďže na budúci rok by 
sme chceli realizovať rekonštrukciu interiéru Farského kostola, tak tí, ktorí môžu a uznajú za vhodné (tí, ktorí nemôžu, nech sa 
netrápia), môžu prispieť pri zbierke pre opravy Farského kostola a v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola na budúcu 
nedeľu 6. decembra pri svätých omšiach. Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za milodary. 

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO 
6.00 
18.30 

+ František a Jiří 
+ František a Vladimír 
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PO 17.00 + Jozef, Cecília a Anton D 

UT 
6.00 
18.30 

+ Ján Udžan 
+ Ján a Helena 
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UT 17.00 Na úmysel celebranta M 

ST 
6.00 
18.30 

+ Štefan a Mária 
Za zdravie a BP pre Mareka s rodinou 
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ST 17.00 Zosnulí z rod. Maričákovej L 

ŠT 
6.00 
18.30 

Za zdravie a BP pre dcéru (50 r.) 
Za zdr. a BP pre kňazov a duch. povol. 
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ŠT 17.00 + Peter, Vilma a Ladislav L 
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18.30 

Za zdravie a BP pre Máriu s rodinou 
+ Margita Hrešková 
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PI 
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17.00 

+ Mária (30. deň) 
+ Michal Repka 
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18.30 

+ František Jeleň (10. výr.) 
+ Michal a Mária 
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SO -------- ----------------------------------------------- - 
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7.30 
9.00 
10.30 
18.30 

Za zdravie a BP pre Mikuláša (70 r.) 
Na úmysel celebranta 
Za farníkov 
+ Johana a Juraj Guregovci 
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10.30 

+ Edmund Tyrpák 
+ Anna a Michal Kudasovci 
+ Agnesa, František, Katarína, Matej a Jozef 
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 PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa 

  

  UT 
ST 
PI 
NE 

 

18.00 
18.00 
18.30 
9.00 

11.00 

+ Mikuláš a Viktor 
+ Vojtech (8. výr.) 
+ Jozef a Gustáv Husárovci 
Za zdr. a BP pre Štefana, Renátu a Adrianu s rod. 

+ Michal  
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https://mailing.q7.sk/lt.php?c=4850&m=4657&nl=308&s=bad97c655476f96a390a72c05a742011&lid=113813&l=-https--zamyslenia.kbs.sk/

