
 

FARSKÉ  OZNAMY 
 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV  +  Farnosť  +  Zborov nad Bystricou 

Farský kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie 

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA      GAUDETE         15. 12. 2019  
 

Deň Liturgický týždeň Čas Poznámka 
PONDELOK 

16. 12. 
po 3. adventnej nedeli 16:25  

UTOROK 

17. 12. 
po 3. adventnej nedeli 7:30  

STREDA 

18. 12. 
PANNA MÁRIA V ADVENTE 6:15 RORATY 

ŠTVRTOK 

19. 12. 
po 3. adventnej nedeli 7:30 

SPOLOČNÁ SPOVEĎ V NAŠEJ FARNOSTI 

10:00 – 11:30          16:00 – 17:30 

PIATOK 

20. 12. 
po 3. adventnej nedeli 7:30  

SOBOTA 

21. 12. 
PANNA MÁRIA V ADVENTE 7:30  

NEDEĽA 

22. 12. 
IV. ADVENTNÁ NEDEĽA 

8:00 

10:00 
 

 

Ak ste zaobstarali k Vianociam ako darček a chcete podarovať Bibliu, alebo sochu, alebo 

retiazku s krížikom či agnuštek alebo obraz, alebo ste si zadovážili nový betlehem či figúrky 

doň, prineste ich na budúcu nedeľu na sv. omše, položte na schody pod oltár a vo sv. omši ich 

požehnám. Na budúcu nedeľu si prineste na sv. omše do kostola lampáše a kahance, aby ste si 

mohli už odpáliť Betlehemské svetlo ktoré už bude horieť v kostole. 

Na budúcu nedeľu vo sv. omši o 10:00 h. požehnám koledníkov Dobrej noviny a aj kriedu 

ktorou vám napíšu na veraje dverí požehnanie. 

Pozor na zmenu sv. omší v týždni. Od utorka začnú vo farnostiach spoločné sv. spovede 

a niekde sa spovedá aj do 18:00 hod. preto budú sv. omše upravené. 

V našej farnosti bude spoločná sv. spoveď pred Vianocami, vo štvrtok 20. decembra. Ktorým 

dátum nevyhovuje ponúkam sobotu, spovedáme v Krásne do obeda 9:00 – 12:00 a po obede od 

15:00 – 18:00 h. Rozpis hromadných svätých spovedí v celom dekanáte máte na nástenke. 

Pri časopisoch máte aj Dobré Noviny, sú to noviny pre dobrodincov, môžete si ich tam zobrať. Na koledu sa 

zapíšte pri vchode do kostola. Pozor sú dva zoznamy horný koniec po kostola a dolný koniec od kostola. 

Na budúcu VI. Adventnú nedeľu bude v našom farskom chráme koncert klasickej, 

sakrálnej a chrámovej hudby. Adventný organový koncert začne o 15:00 h. Vstupné je 

dobrovoľný príspevok aspoň na zaplatenie cesty koncertnému umelcovi Istvánovi 

Nagyovi z Kolárova. Všetci ste srdečné pozvaní.  
Zapisujem úmysly sv. omší na prvý polrok 2020. 

UPRATOVANIE A ČISTENIE FARSKÉHO KOSTOLA DVOR:   GORILOV  21. 12. 
 


