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F A R S K É  O Z N A M Y  
1. ADVENTNÁ NEDEĽA  

28.11.2022 – 4.12.2022 
 

Po  17:30 + Augustína Hagarová 

Ut  6:30 Prosba o B. pomoc a požehnanie pre 
rodinu 

Str Sv. Ondrej apoštol - sviatok 17:30 
Poďakovanie za všetky dary a prosba o 
zdravie a Božie požehnanie pre deti a 
vnúčatá 

Štv  17:30 
+ rodičia Jolana a František Kovácsoví, 
bratia Štefan a František a ostatných + z 
rodiny Kovácsovej a Sedlárovej 

Pia  
6:30 + kňaz Vojtech Zjara 

17:30 Za dar živej viery pre rodinu 

So 
Sv. František Xaverský . patrón 
diecézy - sviatok 6:30 + rodičia Michal a Amália Habanoví a 

manžel Michal Šebo 
2. ADVENTNÁ NEDEĽA 17:30 Za členov ružencového bratstva 

Ne 2. ADVENTNÁ NEDEĽA  
Nová Lehota  - slávnosť sv. Mikuláš 

7:30 + Milan a Lýdia Zajacoví a Ján a Anna 
Trangošoví 

9:00 Horný koniec:  

10:30 Nová Lehota: Za farnosť 

10:30 + Ján Píš, súrodenci, rodičia a starý rodičia 

Príležitostné oznamy 

1. Zbierka na chrám.   934eur. H: - 870e a HK: - 64 (dnes je zbierka na charitu) 

2. Dnes je o 16:30 gréckokatolícka liturgia. 

3. Advent: dnešnou nedeľou začíname advent – prípravu na sviatky narodenia Pána. Každý utorok 
a sobotu ráno o 6:30 budeme mať rorátnu sv. omšu slávenú v tme pri sviečkach a tak budeme 
spolu s Máriou očakávať príchod Ježiša, ktorý je svetlom sveta. 

4. V piatok bude stretnutie dospelých, ktorí sa pripravujú na prijatie krstu a sv. birmovania o 18:30 
na fare 

5. Na budúcu nedeľu bude hodová svätá omša na Novej Lehote kde spoločne oslávime patróna 
chrámu sv. Mikuláša. 

6. Na ďalší týždeň , teda až 7. 12. v stredu si v našom chráme pri večernej sv. omši o 17:30 budeme 
môcť uctiť relikviu sv. Františka Xaverského 

7. Výťažok z farskej kapustnice 440e. Chceme poďakovať všetkým, ktorí prišli a zvlášť tým čo 
sponzorsky pomohli zabezpečiť všetko potrebne aj za čas, ktorý tomu venovali. 


