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FARSKÉ OZNAMY –1. ADVENTNÁ NEDEĽA-2.12.2018
− Liturgický prehľad:
• pondelok: sv. Františka Xaverského, kňaza, patróna diecézy a titul katedrály, sviatok.
• utorok: Barbory, panny a mučenice, spomienka.
• štvrtok:sv. Mikuláša, biskupa
• piatok: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka.
• sobota: Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť, prikázaný sviatok.sv. omše
budú v nedeľnom režime: 7.30, 9.00, 10.30, 18.00a 9.00 v Mariánskom kostole.
• nedeľa:2. adventná (biblická).
− Dnes o 14.30 bude v kostole prvonedeľná adorácia, požehnanie náboženských predmetov
a stretnutie Ružencového bratstva.
− V utorok, stredu, štvrtok a piatok ranné sv. omše o 6.00slávimeako tzv. roráty. Slúžime
ichpri svetle sviec, ktoré si prineste so sebou.
− Počas týždňa v pastoračnom centre na fare pokračuje bližšia príprava detí na prvé sväté
prijímanie. Deti sa stretávajú o 17.15 podľa príslušných škôl.
− O pondelka začneme na farskom úrade zapisovať úmysly sv. omší na rok 2019.
− V utorok po večernej sv. omši bude v past. centre stretnutie misijného klubu.
− V týždni budeme mať prvý piatok v mesiaci. Spovednú službu pred večernou sv. omšou
zvyšujeme od pondelka do štvrtka od 15.00, v piatok od 14.00.
Chorých doma navštívime so sviatosťami vo štvrtok a piatok dopoludnia.
Vo štvrtok od 15.00 bude adorácia, v ktorej sa budeme modliť za mier vo svete, najmä
medzi slovanskými národmi. V piatok začína adorácia o 14.00, odporúčame prosiť za
prenasledovaných kresťanov.
− V sobotu po večernej sv. omši bude tichá adorácia.
− Na budúcu nedeľu bude o 14.00 na fare stretnutie miništrantov. Pozývame všetkých
chlapcov, ktorí sa chcú pridať do nášho spoločenstva.
− Všetci, ktorí majú záujem o koledu Dobrej noviny, ktorá bude spojená s požehnávaním
príbytkov, nech sa čím skôr zapíšu v sakristii alebo v kancelárii na fare.
− Ekonomické oznamy:
Zvonček: Farský kostol: 510,03€; Mariánsky kostol: 100,70€;
Z úmyslov sv. omší: 65,-€.
Tesco zbierka potravín pre núdznych, ktorá sa konala vo štvrtok, piatok a sobotu doniesla
do našej charity potraviny v cene 4663,94 €, čo je o 1875 € viac ako pred rokom. Obchodný
dom pridal potraviny v hodnote 702,62 €. Ďakujeme nielen všetkým darcom, ale aj všetkým
dobrovoľníkom, ktorí akciu zabezpečovali.
Dnes sa pripájame k celoslovenskej Zbierke na charitu. Zbierky z nášho mestaa okolia
budú po odoslaní na Biskupský úrad vrátené do našej farskej charity, domu sv. Vincenta.
Pri tejto príležitosti znovu prosíme, aby ste žobrajúcim pri kostole nedávali peniaze. Môžete
im dať 1 € žetón, za ktorý dostanú v našej charite teplé jedlo.V charite je i nocľaháreň, kde
sa môžu vyspať. Nedávajte sa zneužívať ich citovým vydieraním a nepodporujte ich pri
nákupe alkoholu a cigariet!
Vladimír Slovák, farár – dekan
v. z. Dominik Kučera

