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I. ADVENTNÝ TÝŽDEŇ  

29. november – 5. december 2021  
 
 
LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok všedný adventný deň 
 Utorok  sv. Ondrej, apoštol, sviatok  
 Streda  všedný adventný deň 
 Štvrtok všedný adventný deň 
 Piatok sv. František Xaverský, kňaz, spomienka  
 Sobota sv. Barbora, panna a mučenica, spomienka  
 Nedeľa  II. adventná nedeľa  
 
BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 29. november  18.00  + Štefan a Františka Bielovičoví  

Utorok 30. november  18.00 + Emil a Františka Liďákoví a dcéra Ľudmila  

Streda 1. december 18.00  + Jozef Chmela  

Štvrtok 2. december 18.00 + Jozef Pokorný, Daniel Vigh a s. rodičia Pokorní a Bielovičoví  

Piatok 3. december 18.00 prosba o Božie požehnanie pre členov modlitbových ruží  

Sobota  4. december   7.00 na úmysel 

Nedeľa 5. december 
10.00 za farníkov – živý prenos cez YOUTUBE  

II. adventná nedeľa 

 
OZNAMY  

1. Ako viete, kvôli opätovnému rozširovaniu vírusu covid, boli prijaté na Slovensku silné 
obmedzenia. My nemôžeme sláviť verejným spôsobom sv. omše, avšak stále sme Vám 
v službe v rámci tzv. individuálnej pastorácie: na požiadanie duchovným a kňazským 
spôsobom poslúžime všetkým. Sme pripravení na individuálny rozhovor, svätú spoveď 
a modlitbu v kostole od pondelka do piatku od 17.00 do 18.00, alebo aj inokedy – podľa 
osobnej, mailovej alebo telefonickej dohody. Cez farskú aplikáciu Moja farnosť a farský 
internet Vás budeme ďalej informovať.  
Sv. omše na Vaše úmysly slávime súkromne v dohodnutých termínoch. Nedeľnú sv. omšu 
z nášho kostola budeme stále vysielať naživo o 10.00; po jej skončení budeme rozdávať 
Sväté Prijímanie do 11.30. Ak si niekto ešte nestihol pripraviť adventný veniec a nepriniesol 
ho na požehnanie, môžeme sa dohodnúť a požehnáme Vám ho podľa dohody.  

2. Úplné odpustky pre zomrelých veriacich je možné získať celý mesiac november. Potrebné 
je pomodliť sa modlitbu Pána, obnoviť si vieru modlitbou Verím Boha a jednotu s Cirkvou 
modlitbou na úmysel Svätého Otca, a obetovať Sväté prijímanie za konkrétneho zomrelého.  

3. V piatok máme prvý piatok mesiaca. Doobeda pôjdeme navštíviť starkých doma.  
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