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FARSKÉ  OZNAMY 

1. adventná nedeľa  „B“ – 3.12.2017 
 

Advent   
Dnešnou 1. adventnou nedeľou, začíname sláviť nový cirkevný 
– liturgický rok. 

Adventné vence 
Vianočné oblátky   

advent 
Po sv. omši si môžete zakúpiť adventné vence a v sakristii si 
môžete zakúpiť vianočné oblátky za 1€.  

Milovať a ctiť 
Štvrtok 
7.12. 

Pozývame vás na prednášku Richarda Vašečku "Ako získať 
viac času pre svoju rodinu a svoj život”, ktorá sa uskutoční vo 
štvrtok 7. decembra o 18:45 vo farskom kostole sv. Rodiny na 
sídlisku Furča. Pre rodičov s deťmi bude k dispozícii aj detská 
služba. 

Sviatok  
Piatok 
8.12. 

Prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie PM, nás zaväzuje 
účasťou na sv. omši. 

Adventné vešpery 
Sobota 
9.12. 

Pozývame vás v sobotu o 18:00 na vešpery do farského kostola. 
Po nich spoločne pred kaštieľom zapálime druhú adventnú 
sviecu. 

Dobrá novina Advent 
Tí, ktorí máte záujem o koledu Dobrej noviny, sa môžete zapísať 
po každej sv. omši od 1. do 3. adventnej nedele. Koledovať sa 
bude 26.12. od 13:00. 

Roráty 
Streda 

6. a 13.12 

Pozývame vás na rorátne sv. omše, ktoré sa uskutočnia v stredy 
6. a 13.12. vo farskom kostole v zmenenom čase, o 6.30. 
Liturgické usmernenia: 

- vlastné sviece si budeme odpaľovať od Mariánskej 
sviece, ktorá bude vzadu pri vchode 

- na úvod budeme spievať „Roste nebesá“ (JKS 21 alebo 
slová máte vo farskom liste). Tento spev sa bude spievať 
až potom, keď kňaz v tichosti príde k oltáru a zaintonuje 
začiatok spevu. 

- obetovanie a prijímanie bude v tichosti, bez spevu, 
pretože Boh sa k nám prihovára najmä v tichu 

- na záver sv. omše kňaz zaintonuje „Anjel Pána“, ku 
ktorému sa následne všetci pripojíme 

- celá sv. omša sa bude sláviť len pri svetle sviečok. 
Všetky ostatné svetlá, bez výnimky, budú zhasnuté. 

Liturgické 
usmernenia 

Advent 

- modlíme sa radostný ruženec.  
- vo všedné dni adventného obdobia spev na obetovanie 

nahradíme modlitbou dobrorečenia.  
- na záver každej sv. omše sa modlíme „Anjel Pána“ a po 

tejto modlitbe zachováme posvätné ticho.  
- v nedele budeme spievať Nicejsko-carihradské vyznanie 

viery, ktoré si nájdete vo vašich modlitebných knižkách. 

Zbierka 
Nedeľa 
3.12. 

Dnešnú nedeľu, je zbierka na potreby katolíckej charity. 
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ROZPIS BOHOSLUŽIEB 
 
 
 

Deň 
dátum 

Liturgické slávenia 
a stretnutia 

Farský kostol 
KE  - Krásna 

Nižná 
Hutka  

Vyšná  
Hutka 

Pondelok  
4.12.  7.00  17:00  

Utorok 
5.12. 

 7.00 18.00   

Streda 
6.12. 

Sv. Mikuláš, biskup 
6.30 

roráty    

Štvrtok 
7.12. 

Sv. Ambróz,  
biskup a uč. Cirkvi     

Piatok 
8.12. 

Nepoškvrnené počatie 
Panny Márie 

7.00 

8.30 
školská 

18.00 16.30 17.30 

Sobota 
9.12.  8.00    

Nedeľa 
10.12. 

2. adventná nedeľa 8.30 10.30 8.00 9.00 

 


