
FARSKÉ OZNAMY (7. – 13. december 2020) - II. ADVENTNÁ NEDEĽA - B – 6. december 2020 
Dnes, na prvú nedeľu mesiaca, bude vo Farskom kostole vystavená k poklone Najsvätejšia Sviatosť Oltárna po skončení 

svätej omše so začiatkom o 10.30 až do 18.15, kedy začne záverečná pobožnosť. O 15.00 pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou 
bude pobožnosť Korunky Božieho milosrdenstva. Prosíme miništrantov, aby počas vystavenia Sviatosti Oltárnej mali službu, 
a ostatných, ak by neboli miništranti, aby neodchádzali z kostola, pokiaľ príde niekto ďalší na poklonu. 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

PO  7.12.  Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi (spomienka); Večer: z nasledujúcej slávnosti 
UT  8.12. Nepoškvrnené počatie Panny Márie (slávnosť) – prikázaný sviatok (v kancelárii nestránkový deň) 
NE  13.12. III. ADVENTNÁ NEDEĽA - B - (Nedeľa Gaudete) 

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. 

Sviatosť zmierenia: ½ hod. pred svätými omšami okrem utorka a nedele.V utorok 8. decembta od 12.00 do 13.00 bude 
otvorený kostol a pred Kristom v bohostánku („otvorené nebo“) si môžeme vyprosovať od Boha potrebné milosti pre náš život. 

V tomto týždni ranné sväté omše od pondelka do soboty vrátane budú roráty. Tieto sväté omše budeme sláviť iba pri 
svetle lampášov (kahancov), prosíme, aby ste si ich so sebou priniesli, z praktických dôvodov nie klasické sviece, tiež žiadame, 
aby ste ich nekládli na stoličky, sedadlá lavíc a tiež stoličky nenechávali v blízkosti akumulačných pecí. 
 V stredu, piatok a v sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom týchto dní: príchod Kristovho 
kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. 
 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. 
 Spôsob vysluhovania sviatosti zmierenia pred Vianocami: Zaužívaný spôsob “hromadného” spovedania (viacerí kňazi z 
iných farností a spovedanie v okolitých farnostiach) nebude možné použiť. Aktuálne pre sväté omše platí polovica kapacity 
miest na sedenie, ale pri spovedaní môže byť v kostole len jedna osoba na 15 m2 (v malých kostoloch je to veľmi nízke číslo), 
nemali by ani stáť rady pred kostolom a treba zminimalizovať mobilitu veriacich (cestovanie za spoveďou do iných 
farností). Vnímajme svätú spoveď ako súčasť adventnej prípravy a neodkladajme svätú spoveď na poslednú chvíľu a 
neplánujme si, že pôjdeme na spoveď do iných farností. Spovede nech nie sú dlhé, nech sa obmedzia na vyznanie 
hriechov, krátke poučenie (pár viet), ľútosť a udelenie rozhrešenia, iste, okrem komplikovaných prípadov. A penitentov 
môžete vhodne poučiť a katechizovať aj v rámci príhovoru pri slávení svätej omše. (upravené podľa Listu diecézneho 
administrátora Spišskej diecézy Mons. Jána Kuboša)  
 V našej farnosti budeme spovedať iba domáci kňazi, presný čas a spôsob oznámime na budúcu nedeľu 13. decembra.  
 Milodary pre opravy Farského kostola: z pohrebu Michala Demáka 30,-€; bohuznáma rodina 50,-€; bohuznáma rodina 40,-€; 
bohuznáma rodina 105,-€; bohuznáma 15,-€; bohuznáma 10,-€; bohuznáma 100,-€; bohuznámi 50,-€; rodina Sekelská 100,-€; 
bohuznáma 200,-€; bohuznáma 30,-€; bohuznáma 20,-€; z krstu Petra 60,-€  
 Milodary na misie: bohuznáma 10,-€                                                                                             - úprimná vďaka      
 Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka na charitu. V našej farnosti sa vyzbieralo 1 865,11 €, z toho v Podsadku 
94,68 €. Všetkým darcom, v mene tých, ktorí potrebujú našu pomoc, vyslovujeme vrúcne poďakovanie. 
 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 dnes pri 
svätých omšiach. Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za milodary. 

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 
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+ Štefan Dulák 
Za zdravie a BP pre Emíliu Chovanovú 
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PO 17.00 
Za zdr. a BP pre Mariána Repku (50 r. 
a 25 r. manž.) 
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6.00 
17.00 
18.30 

Na úmysel celebranta 
Na úmysel celebranta 
Za B pomoc a zdravie Petra a Evy s rod. 
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Za farníkov 
Za zdr. a BP pre Máriu Tetemondovú 
+ Leopold Bujna (30. deň) 
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18.30 

+ Mikuláš a Anna Šidíkovci, Michal a Mikuláš 

+ Veronika a Marcel 
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ST 17.00 
+ Jozef a Anna Krafčákovci a zosn. 
z rod. Fabianovej 
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+ Alžbeta 
+ Miloš Imrich 
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ŠT 17.00 Za zdravie a BP pre Jozefa s rod. L 
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Za zdravie a BP pre Darinu s rod. 
+ Ján Miškovič 
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PI 17.00 + Štefan, Júlia, Ján, Margita a Vojtech M 
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+ Hilda, Anton a Juraj 
Za zdr. a BP pre Máriu (50 r.) a Štefana (55 r.) 
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+ Mons. Ján Zentko, kňaz 
Za farníkov 
+ Peter 
+ Karol Tokarčík (30. deň) 
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+ Ján Štefaňák (30. deň) 
+ Gabriel (10. výr.) 
+ Valent a Mária 
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 PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa 
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17.00 
18.30r.

9.00 
11.00 

+ Helena, Ján a Mária 
+ Ladislav, Mária a Gejza 
+ Irena, Johana a Gašpar 
Za zdr. a BP pre Ladislava s rod. 
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