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Prehľad liturgického kalendára 

 

Utorok, 30.11.2021 sv. Ondreja, apoštola - sviatok 

Piatok, 3.12.2021 
sv. Františka Xaverského, kňaza – sviatok 
(patrón Banskobystrickej diecézy) 

Sobota, 4.12.2021 
sv. Barbory, panny a mučenice – ľub. 
spomienka (patrónka baníkov) 

Nedeľa, 5.12.2021 DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

 

 

Príležitostné oznamy 

1. Bohoslužby. Na základe rozhodnutia vlády SR, je od 25.11.2021 do 9.12.2021, 

vyhlásený NÚDZOVÝ STAV SO ZÁKAZOM VYCHÁDZANIA. S tým je spojený aj zákaz 

verejných bohoslužieb, okrem krstov, sobášov a pohrebov. Z tohto dôvodu 

všetky sv. omše od 25.11. do 9.12.2021 SÚ ZRUŠENÉ! V rámci INDIVIDUÁLNEJ 

PASTORAČNEJ ČINNOSTI je možné pristúpiť k sv. spovedi a k sv. prijímaniu 

nasledovne: 

Pondelok  16.00 – 17.30 hod. 

Utorok   

Streda  16.00 – 17.30 hod. 

Štvrtok  16.00 – 17.30 hod. 

Piatok  16.00 – 17.30 hod. 

Sobota  16.00 – 17.30 hod. 

Nedeľa  9.00 -  10.00 hod. 

2. Úmysly sv. omší. Počas tohto obdobia, my kňazi slúžime sv. omše súkromne. Sme si vedomí, že 

mnohí z vás, ktorí ste požiadali o odslúženie úmyslu sv. omše, túžite byť na nej prítomný. Preto tak 

ako aj na jar, sme sa rozhodli, že nahlásené úmysly sv. omší budú odslúžené len na 

požiadanie, nové úmysly je možné nahlásiť osobne, na tel. čísle: 046/5475047, alebo keď 

budete mať cestu do mesta, aj osobne na farskom úrade.  

 

O Z N A M Y  
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

29.11. – 5.12. 2021 
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3. Príspevok na farnosť. Farnosť môže existovať len vďaka príspevkom svojich veriacich. Pre tých, 

ktorí chcete môžete prispieť priamo na bankový účet farnosti v SlSp, a.s.: BIC: GIBASKBX, IBAN: 

SK40 0900 0000 0003 7179 3978. Ďakujem za vašu podporu!  

4. Farská ofera. Minulú nedeľu bola farská ofera na potreby farnosti. Darovali ste 829,- EUR /(farský 

kostol 740,- EUR, horný koniec 89,- EUR). Ďakujem za vaše dary a príspevky! 

5. Taška sv. Vincenta. Tak ako aj pominulé roky, chceme vás pozvať do predvianočnej potravinovej 

zbierky TAŠKA SV. VINCENTA. AK BY STE CHCELI PRISPIEŤ, tašku nájdete buď vo vstupnej 

chodbe do kostola alebo na fare. Uvedomujem si, že situácia je náročná pre každého z nás, ale 

medzi nami sú ľudia, ktorí žijú v núdzi. Ako jednotlivcom nám je ťažké pomáhať týmto núdznym, 

ale ak sa dokážeme spojiť viacerí, máme oveľa viac možnosti pomôcť. Každý môžeme prispieť 

podľa svojich možností a podeliť sa s tými, ktorí potrebujú. Pre nás veriacich je to zároveň 

príležitosť prejaviť kresťanskú lásku. Ďakujem vám za vašu štedrosť! 

6. Zbierka na charitu. Dnes je zbierka na charitu. Nakoľko kostoly sú zatvorené, je možné podporiť 

túto zbierku a dozvedieť sa viac o nej na: https://charitapomaha.sk/  
7. Advent. Dnešnou Prvou adventnou nedeľou vstupujeme do nového liturgického roku, v ktorom 

hľadáme Boha a On sám nám ide v ústrety, na stretnutie s nami. Majme otvorené a vnímavé srdce 

na tieto momenty. Jedným zo spôsobov ako Boh k nám prichádza je BOŽIE SLOVO, skrze ktoré 

sa nám prihovára, vedie nás, učí nás múdrosti a tiež byť vnímavý na Božie pôsobenie v našom 

živote. Chcem vás povzbudiť, osobitne v tomto období, k čítaniu Božieho slova. Existuje veľa 

možností, či už si vziať knihu Biblie a po troške čítať jednotlivé knihy. Alebo vďaka moderným 

technológiám môžeme ho čítať cez rôzne APLIKÁCIE v našich mobiloch alebo tabletoch, napr.:  

Aplikácia LITIRGICKÉ ČÍTANIA, skrze ktorú môžete každý deň čítať čítania sv. omše. 

 

Aplikácia ROK BOŽIEHO SLOVA, vďaka ktorej môžete za jeden rok prečítať celú 

Bibliu. 

 

Aplikácia BIBLIA, v ktorej okrem celej Biblie nájdete aj plány čítania na rôzne 

zaujímavé témy. 
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