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ÚMYSLY SV. OMŠÍ 

 

Po  17:30 + matka Gabriela 

Ut  6:30 + Marián Jurkovec 

Str  17:30 + syn Branko, nenarodení súrodenci 

Štv Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka 17:30 + Viktória Kružliaková (nedožitých 84 rokov) 

Pia  
Sv. Jána z kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - 
spomienka 

6:30 Za zachovanie života na tejto zemi 

17:30 Za dar živej viery pre rodinu  

So   
6:30 Za zdravie a BP pre mamu a dcéru s rodinou 

17:30 + Viliam Dobrotka a rodičia z oboch strán 

Ne 3.  adventná nedeľa – nedeľa Gaudete 

7:30 + Ondrej (nedožitých 80 rokov života) 

9:00 Horný koniec: Za farnosť 

10:30 + manžel Ondrej Smolen, jeho rodičov a zaťov 

 
PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY  

1. Advent. Pozývame vás na RORÁTNE SV. OMŠE, t.z. ráno pri sviečkach. Tento týždeň v utorok 

a sobotu o 6.30 hod. V sobotu vás pozývame na už tradičné raňajky na fare.  

2. Farský trojkráľový ples. Pozývame vás na Farský trojkráľový ples, ktorý bude v sobotu 

19.1.2018 zo začiatkom o 19.00 hod. na SOŠ v Handlovej. Bližšie informácie na plagáte alebo 

osobne u o. Petra alebo o. Radovana.  

3. Taška sv. Vincenta. Už tradične robíme pred Vianocami zbierku trvanlivých potravín „Taška sv. 

Vincenta“, ktoré pred sviatkami rozdelíme ľuďom a rodinám, ktoré sú v núdzi. Ak by ste vedeli 

o niekom, kto by potreboval pomôcť, príďte osobne za o. Petrom alebo o. Radovanom nahlásiť 

meno a adresu. Je to spôsobom ako môžeme veľmi konkrétne prejaviť svoju vieru a žiť lásku 

k Bohu a k blížnemu. Na stolíku za lavicami je taška, ak by sa minuli, doplníme. 

4. Zbierka na charitu. Minulú nedeľu bola zbierka na charitu. Vyzbieralo sa spolu 403,-EUR 

(farský kostol 305,- EUR, horný koniec 74,5 EUR, Nová Lehota 23,5 EUR). Pán Boh zaplať 

všetkým darcom! 

5. Zníženie dlhu. Tento bola splatená ďalšia časť pôžičky od farnosti Prievidza-Mesto, vo výške 

2.000,- EUR. Ďakujem všetkým, ktorí prispievate, či už pravidelne alebo príležitostne, podľa 

svojich možností. Prehľad nájdete na: www.transparentneucty.sk, Kostol sv. Kataríny 

v Handlovej. 

6. Príprava na 1.sv. prijímanie. V piatok 14.12.2018 o 18.30 hod. bude na fare pokračovať 

príprava detí na 1.sv. prijímanie. Účasť detí a aspoň jedného z rodičov je nutná. 

7. Manželské stretko. V sobotu, 15.12.2018 o 18.30 hod. bude na fare manželské stretko. 

8. Predvianočná spoveď. Budúcu nedeľu, 16.12.2018, od 15.00 hod. do 17.00 hod. bude vo 

farskom kostole spoločná predvianočná spoveď. K dispozícii budeme viacerí kňazi. Okrem toho 

spovedáme každý deň pol hodinu pred sv. omšou, v piatok o 16.30 hod. 

9. Farská ofera. Budúcu nedeľu na záver sv. omší bude farská ofera. Ďakujem všetkým darcom! 

 

O Z N A M Y  
           RKC Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej v Handlovej 

 

10. 12. – 16. 12. 2018 
 

2.ADVENTNÁ NEDEĽA  
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