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FARSKÉ OZNAMY –SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA- 29.12.2019 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
Pondelok Vianočná féria - oktáva 
Utorok Vianočná féria - oktáva 
Streda Panny Márie Bohorodičky, slávnosť 
Štvrtok Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka 
Piatok Vianočná féria – prvý piatok 
Sobota Vianočná féria 
Nedeľa Druhá nedeľa po Narodení Pána 
− Utorok, v posledný deň starého roka, sú sv. omše o 6.00 a 16.00.  

O 15.30 bude vo farskom kostole ďakovná koncoročná pobožnosť.  
Pred polnocou sa kostol otvorí na krátku adoráciu spojenú s novoročným 
Eucharistickým požehnaním.  

− V stredu sú sv. omše v nedeľnom režime: vo farskom kostole o 7.30, 9.00, 
10.30 a 18.00;  v Mariánskomkostoleo9.00 hod.  

− V týždni budeme mať prvý piatok v mesiaci. Spovednú službu pred večernou 
sv. omšou zvyšujeme štvrtok od 15,00 hod. a piatok od 14.00 hod. 
Vo štvrtok od 15.00 bude adorácia, v ktorej sa budeme modliť za mier.  
V piatok začne adorácia o 14.00, odporúčame modlitby za Svätého otca.  

− Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude spievať spevácky zbor Mikuláš a Katarína. 
− Kto má záujem o požehnanie príbytku v Trojkráľovom období, nech 

nahlási v sakristii alebo na farskom úrade svoju adresu a telefónne číslo, alebo  
si dohodne termín priamo s kňazom. 

− V dňoch 14. -21.10.2020 organizujeme Farskú púť do Sv. Zeme. Bližšie informácie 
nájdete na nástenkách a zapísať sa môžete v sakristii.  

− Ekonomické oznamy:   
Zvonček: Farský kostol:484,42,-€; Mariánsky kostol:99,- €. 
Z úmyslov sv. omší:165,- €. 
KoledníciDobrej noviny vyzbierali  6.500,-€. Poďakovanie patrí všetkým 
deťom, ich sprievodcom, ale aj tým, ktorí ich prijali do rodín, ako aj ostatným, 
ktorí dielo podporili. Zbierka je tohto roku určená pre Katolícku diecézu 
Lodwar, ktorá sa nachádza na severe Kene. Svojimi rozmanitými 
pastoračnými a rozvojovými programami sa stará o dušu aj telo obyvateľov 
Turkany 
Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PBzaplať. 

 
        Marek Sabol, farár 
 
 
 


