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Úmysly sv. omší 
 

Po 
Nepoškvrnené počatie Panny Mária - 
slávnosť 

6:30 Za farnosť 

16:00 Horný koniec: + Helena a Ľudovít 

17:30 + Andrej a Júlia 

Ut  6:30 + manžel Drahomír Schnircz 

Str  17:30 Za zdravie a BP pre dcéru Tatianu a vnuka Andreja 

Štv  17:30 + stará mama Rajčoková a + z rodiny 

Pia     Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka 
6:30 + rodičia Spiškovi a synovia  

17:30 + manžel Ondrej Smoleň, jeho rodičov a zaťov 

So  
Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - 
spomienka 

6:30 + Gabriela, Jozef a Kamil  

17:30 + manžel Dušan, rodičia a bratia z oboch strán  

Ne 3. Adventná nedeľa – Nedeľa Gaudete 

7:30 Poďakovanie za dar života sestry Eriky  

9:00 Horný koniec: Za farnosť 

10:30 BP pre dcéru Zuzku s bábätkom 

 

Príležitostné oznamy 

1. ZBIERKA NA CHARITU. Minulú nedeľu bola celoslovenská zbierka na charitu vyhlásená Konferenciou 

biskupov Slovenska. V našej farnosti ste prispeli 351,- EUR (farský kostol 302,- EUR, horný koniec 49,- 

EUR) . Ďakujem všetkým darcom! 

2. Slávnosť. Na pondelok, 9.12.2019, pripadá tento rok slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. 

Sv. omše budú nasledovne: farský kostol: 6.30 hod. a 17.30 hod., horný koniec: 16.00 hod. 

3. Mariánske večeradlo. Vo štvrtok, 12.12.2019, bude vo farskom kostole Mariánske večeradlo zo 

začiatkom o 16.30 hod. 

4. Prvé sv. prijímanie. V piatok, 13.12.2019, bude pokračovať príprava detí na 1. sv. prijímanie, zo 

začiatkom o 18.30 hod. účasť detí a aspoň jedného z rodičov je nutná. 

5. Roráty. Aj tento rok vás pozývame na roráty. Každý utorok a sobotu ráno, sv. omša o 6.30 hod. bude 

tzv. rorátna sv. omša, slávená pri sviečkach. V sobotu po sv. omši vás pozývame na tradičné raňajky 

na fare. 

6. Úvod do sveta Biblie. V sobotu, 14.12.2019, vás pozývam na pokračovanie stretnutia: Úvod do sveta 

Biblie. Po úvode, sme naposledy rozprávali o tom, ako Boh uzatváral s človekom zmluvu. Na 

najbližšom budeme rozprávať o milosrdenstve v Božom slove. Začiatok o po večernej sv. omší o 18.30 

hod.  

 

O Z N A M Y  
2. ADVENTNÁ NEDEĽA 

9.12. – 15.12.2019 
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7. Farská ofera. Budúcu nedeľu, 15.12.2019, na záver sv. omší, bude farská ofera na potreby farnosti. 

Ďakujem za vaše príspevky. Tieto zimné farské ofery sú určené predovšetkým na zaplatenie kúrenia 

vo farskom kostole. Ďakujem všetkým darcom! 

8. Predvianočné spovedanie. Budúcu nedeľu, 15.12.2019, bude v našom farskom kostole predvianočné 

spovedanie. Budeme viacerí kňazi. K dispozícií budeme od 15.00 hod. do 17.00 hod. 

9. Štedrý večer na fare. Pozývame všetkých tých, ktorí sú sami, prežiť štedrý večer na fare, okolo 

štedrovečerného stola. Stačí prísť za nami osobne a jednoducho povedať, že prídete. Tešíme sa na 

spoločný večer. 

10. Slovo+. Dnes je k dispozícií ďalšie číslo novín SLOVO+, tento krát na vianočnú tému: Aby sa Boh 

narodil v nás. Kedy sú Vianoce skutočne Vianocami. Pekné predvianočné čítanie. Verím, že v ňom 

nájdete inšpiráciu ako tieto blížiace sa sviatky Narodenia nášho Pána prežiť plnšie a lepšie.  

11. Taška sv. Vincenta. Aj tento rok naša farnosť spolu s Vincentskou rodinou a občianskym združením 

Karpaty Art Gallery organizuje zbierku pod názvom „TAŠKA SV: VINCENTA“. Ak chcete, môžete si 

vziať jednu alebo viacero tašiek, nakúpiť trvanlivé potraviny, priniesť ich do sakristie kostola alebo na 

faru. Pred Vianocami tieto vaše dary podelíme a podelíme sa s tými v našej farnosti, teda v Handlovej, 

ktorí žijú vo väčšej núdzi. Zbierka bude trvať do stredy 18.12. 2019. Ďakujem všetkým darcom! Zároveň 

vám chcem oznámiť, že na základe viacerých podnetov, bude táto zbierka pokračovať aj po Novom 

roku. Mnohí sa pýtate ako pomôcť tým, ktorí potrebujú, keďže sami veľmi pomôcť nemôžeme. 

Myšlienka je, aby sme vytvorili takúto konkrétnu pomoc pre všetkých, ktorí potrebujú po celý rok. 

Spoločne ako farnosť a veriaci budeme môcť pomáhať druhým. Bude ešte príležitosť o tom rozprávať. 

Ak poznáte niekoho, kto by potreboval pomôcť, môžete nám nahlásiť meno, adresu a kontakt.  

12. Darček. Aj tento rok vám chceme ponúknuť zaujímavý darček. Je to obraz na ktorom je napísaný citát 

z Božieho slova, z evanjelia. Je to slovo, ktorým Ježiš odpovedá jednému znalcovi zákona na otázku: 

„Čo je v živote najdôležitejšie, ktoré prikázanie?“ Naši bratia vo viere, ktorí vyznávajú Abrahámovu 

vieru, sa modlia každý deň ráno aj večer túto modlitbu a majú ju vyvesenú vo svojom príbytku, aby im 

pripomínalo, čo je v živote skutočne to najdôležitejšie. Verím, že vás takýto darček poteší, či už pre vás 

alebo pre vašich blízkych. Môžete si ho vystaviť buď vo vašom modlitbovom kútiku, alebo niekde kadiaľ 

často prechádzate. Zároveň, tradične, je to spojené so zbierkou na zníženie dlhu, ktorý postupne 

splácame. Kto prispeje teda minimálne 15,- EUR, obraz dostane ako dar. Ďakujem!  
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