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I. ADVENTNÝ TÝŽDEŇ  

28. november – 4. december 2022  
 
 
LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok všedný adventný deň 
 Utorok  všedný adventný deň 
 Streda  sv. Ondrej, apoštol, sviatok 
 Štvrtok všedný adventný deň 
 Piatok všedný adventný deň  
 Sobota sv. František Xaverský, kňaz, spomienka  
 Nedeľa  II. adventná nedeľa  
 
BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 28. november 18.00 + Štefan a Alžbeta  

Utorok 29. november 18.00 + Jozef a Mária a rodičia z oboch strán  

Streda 30. november 18.00 + rodičia a st. rodičia z oboch strán 

Štvrtok 1. december 18.00 + priateľka Eva  

Piatok 2. december   9.00 
17.00 
18.00 

spoveď a sväté prijímanie starkých a chorých doma  
vyloženie Sviatosti Oltárnej k prvopiatkovej modlitbe 
prosba o Božie požehnanie pre členov modlitbových ruží  

Sobota  3. december   7.00 + Simona  

Nedeľa 4. december   7.00 
  8.30 
10.00 
19.30 

+ brat Dušan 
poďakovanie za 90r. života a prosba o Božie požehnanie pre rodinu  
prosba o Božie požehnanie pre Karolínu s rodinou  
za farníkov  

II. adventná nedeľa 

 
OZNAMY  

1. Pozývame vás na poklonu Sviatosti Oltárnej. Koná sa v utorky a štvrtky po sv. omši do 20.00.  
2. V utorky sa môžete zúčastniť stretnutí o základoch našej kresťanskej viery. Začínajú 

o 20.00 vo farskom kostole a trvajú 1 hod. Tá istá téma sa zopakuje v nasledujúci štvrtok o tej 
istej hodine. Je to vhodná príležitosť prehĺbiť si poznanie základov viery.  

3. Od zajtra, pondelka 28. novembra bude na fare vianočná predajná výstava náboženských kníh 
a predmetov. Bude trvať do utorka 20. decembra. Cez týždeň bude otvorená počas úradných 
hodín, v soboty od 9.00 do 12.00 a v nedele od 8.00 do 12.00. Je to inšpirácia na vianočný darček.  

4. Pripravujeme aj adventný koncert našich speváčok a hudobníkov, ktorých poznáme z našich 
slávností v kostole. Bude sa konať v sobotu 10. decembra o 16.30 v našom farskom kostole.  

5. Predvianočná sv. spoveď v našej farnosti bude v sobotu 17. decembra od 9.00 do 12.00.  
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