
Farnosť Nanebovzatia Panny Márie – Podolínec 
 

LITURGICKÉ OZNAMY 
 

2. ADVENTNÁ NEDEĽA 2018 
 

Pondelok 10.12 Pondelok po 2. adventnej nedeli 

 17:30 + Jozef a Ján 
 

Utorok 11.12. Utorok po 2. adventnej nedeli 

Rorátna sv. omša 5:30 Zdravie a Božie požehnanie rod. Hangurbadžovej 
 

Streda 12.12. Streda po 2. adventnej nedeli 

(Detská sv. omša) 17:30 + Ladislav a + z rod. Klejovej 
 

Štvrtok 13.12. Sv. Lucie, panny a muč. (spom.) 

Rorátna sv. omša 5:30 + Ján Zajac 
 

Piatok 14.12. Sv. Jána z Kríža, kňaza a uč. Cirkvi (spom.) 

 17:30 + Viera a Štefan Kovaľ 
 

Sobota 15.12. Sobota po 2. adventnej nedeli 

Rorátna sv. omša 5:30 + Ladislav 
 

Nedeľa 16.12. 3. ADVENTNÁ NEDEĽA 

 8:00 Za farníkov 

 9:30 Za nové duchovné povolania 

Kláštorný kostol 6:30 18:30 

 

 Minulú nedeľu sa v našich kostoloch konala jesenná zbierka na charitu. V našej farnosti sa 

vyzbieralo 486 €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať! 

 Pravidelné mesačné stretnutie členov Ružencového bratstva spolu s výmenou desiatkov posv. 

ruženca bude dnes o 14,00 hod. 

 Pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu s Eucharistickým požehnaním dnes o 14,30 hod. 

 V stredu od 17,00 hod. nácvik spevu na detskú sv. omšu.  

 Dnes o 13,30 hod. sa v Gréckokatolíckom chráme Matky Ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni 

uskutoční 24. ročník Okresnej prehliadky duchovnej piesne. Vystupovať bude aj náš chrámový 

zbor. Všetci ste srdečne pozvaní! 

 V tomto týždni sú zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. 

Obsahom týchto dní sú naše modlitby, sebazaprenia a obety za duchovnú obnovu rodín, alebo 

pokoj a spravodlivosť vo svete.  

 Na budúcu nedeľu budeme v našej farnosti vysluhovať vianočnú sviatosť zmierenia od 14,00 

hod. do 16,30 hod. (8 kňazov). Všetkých srdečne pozývam! 

 Deväť dní pred sviatkami Božieho narodenia, teda od 15.12., sa budeme vo farnosti modliť 

Deviatnik – Sv. Rodina hľadá prístrešie. Rodiny, ktoré sa chcú zapojiť do tejto novény a prijať 

na jeden deň do domácnosti putujúci obraz Sv. rodiny, nech sa zapíšu – vzadu na oltáriku je 

pripravený papier. 

 Dobrovoľníci farského spoločenstva všetkých srdečne pozývajú na 5. Vianočný charitatívny 

jarmok, ktorý sa bude konať na fare: v sobotu 15.12.2018 od 8,00 do 12,00 hod.; v nedeľu 

16.12.2018 od 8,30 do 11,00 hod.; 13,30 do 17,00 hod. (Zároveň prosíme ochotných 

dobrovoľníkov, ktorí majú vôľu, čas i prostriedky pomôcť ľuďom v núdzi, aby sa zapojili do tejto 

dobročinnej aktivity a prispeli vianočným pečivom alebo rôznymi originálnymi výrobkami, či 

dekoráciami. Výrobky môžu potom doniesť na faru vo štvrtok 13.12. a v piatok 14.12.2018 v čase 

od 18,00 do 19,00 hod.) 


