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DECEMBER 2022 

 

SVÄTÉ OMŠE  
▪ PONDELOK – PIATOK  600,  1500,  1800 
▪ SOBOTA     600,  1800   
▪ NEDEĽA     630,  800,  930,  1100,  1800  
▪ 8.12. Nep. Počatie P.Márie 600,  1500,  1630,  1800 
▪ 24.12. Štedrý deň           1600,  2200,  2400 
▪ 25.12.  Narodenie Pána  630,  800,  930,  1100,  1800 
▪ 26.12. Sviatok sv. Štefana 630,  800,  930,  1100,  1800 
▪ 30.12.  Odpust Svätej Rodiny    630,  1500,  1800 
▪ 31.12. Te Deum    630,  1500 

    

    VEČERADLO  

▪ 3.12. ráno o 600 
▪ 13.12. o 1700 
 

SPOVEDANIE V ADVENTE 

▪ vo všedné dni polhodinu pred po- 
poludňajšou a večernou sv. omšou  

▪ po každej rorátnej sv. omši 
 

PREDVIANOČNÁ SPOVEĎ 
▪  17.12. sobota 16:00 – 18:00 
▪  18.12. nedeľa 16:00 – 18:00 
▪  19.12. pondelok  16:00 – 18:00 
▪  20.12. utorok  16:00 – 18:00 
▪  21.12. streda 16:00 – 18:00 
▪  22.12. štvrtok  16:00 – 18:00 
 
 

ÚRADNÉ HODINY 
pondelok – piatok 

16:00 – 17:00 
 
 

ZBIERKY 

18.12. 
Zbierka na kostol 

ADORÁCIE 

pondelok, utorok, 
streda, piatok 

1545 – 1745 

 

štvrtok 
1545 – 1700 

 

31.12. koncoročná 
eucharist. adorácia 
na prelome rokov 

2300 – 2400 

MODLITBA RUŽENCA 

Ruž a c . 1  5. 12. – 11.12. 
Ruž a c . 2  12.12. – 18.12. 
Ruž a c . 3  19.12. – 25.12. 
Ruža č. 4  26.12. – 1.1. 

UPRATOVANIE KOSTOLA 
2.12. a 4.12. skupina č. 5 
9.12. a 11.12. skupina č. 6 
16.12. a 18.12. skupina č. 7 
23.12. a 25.12. skupina č. 8 
29.12. a 1.1.  skupina č. 1 
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RORÁTNE SVÄTÉ OMŠE 

Počas celého Adventu slávime ráno o 6:00 
rorátne sv. omše za svetla sviec, na ktoré 
príďte aj vy s lampášmi.  

 

RORÁTY S DEŤMI 

Za účasť na rorátnej svätej omši dieťa žískava v sakristii okamžitú 
odmenu a 1 bod. Dieťa s najväčším počtom bodov žíska hlavnú cenu 
adventnej súťaže.  
 

ADVENTNÁ AKTIVITA PRE DETI 

Počas celého Adventu požývame deti k aktívnej príprave na Vianoce 
v rodinách. Za každú splnenú aktivitu si deti môžu vyrobiť vianočnú 
ozdobu – žvonček za dobrý skutok, guľu za zrieknutie sa mobilu, 
televížie a internetu, hviezdu ža účasť na svätej omši navyše mimo 
nedieľ a štvrtkov. Tieto oždoby si môžu ožnačiť menom a priniesť do 
kostola pred oltár vo štvrtky pred večernou sv. omšou ža účasti detí 
a v nedeľu pred rodinnou sv. omšou. Týmito 
ozdobami vyždobíme osobitný detský vianočný 
strom vedľa svätostánku. Kto pripraví najväčší 
počet oždôb, môže žískať žaujímavú cenu. 
Oždoby si deti pripravia ža každý vykonaný 
skutok v rámci adventných predsavžatí. 
 

ADVENTNÉ KILO 

Pri sv. omšiach na Druhú adventnú nedeľu 4. decembra organizujeme 
potravinovú žbierku ADVENTNÉ KILO na pomoc matkám v krížovom 
centre na našom sídlisku. Ako obetný dar môže každý priniesť kilo 
trvanlivých potravín alebo kožmetické potreby osobnej hygieny, ktoré 
môžete v kostole uložiť na vyžnačenom mieste.   

 

SVETIELKO 

Milé mamičky, požývame vás na pravidelné stretnutia mamičiek spolu 
s deťmi vždy v utorok o 9:30 v pastoračnom centre venované 
rožmanitým témam, duchovnému slovu, modlitbe, workshopom a pod. 
Utorok 6.12. Téma: Duchovné prežívanie Adventu 
   Hosť: o. Dominik Adamčík, kaplán v Stropkove 
Utorok 13.12. Modlitbové stretnutie pri adventnom venci  
 

 



STRETNUTIE LEKTOROV 

Vo štvrtok 8. decembra o 19:00 požývame lektorov na spoločné 
stretnutie po večernej svätej omši. V rámci adventnej prípravy na Pánov 
príchod sa budeme venovať lektorskej službe, ktorou umožňujeme 
Pánovi prichádžať medži nás prostredníctvom Božieho slova.  

 

ADVENTNÁ PÚŤ DO KRAKOWA 

V sobotu 10. decembra na sviatok Loretánskej Panny Márie vás 
požývame na jednodňovú púť do Krakowa s odchodom autobusu ráno 
o 6:00 spred kostola. Dopoludnia bude duchovný program so svätou 
omšou v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva na Lagiewnikách. 
Popoludní bude voľný program v historickom centre s návštevou 
niektorých pamiatok a prehliadkou námestia. Poplatok za autobus je 
25 € ža osobu.  

KÁNTROVÉ DNI 

V stredu 7.12., piatok 9.12. a sobotu 10.12. sú žimné kántrové dni. Ich 
obsahom je duchovná obnova rodín, príchod Kristovho kráľovstva do 
rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete. Záväžný je iba jeden deň. Omšový 
formulár ža upevnenie rodín bude pri sv. omšiach v piatok popoludní a 
večer.  
 

MINIŠTRANTSKÉ STRETKO 

Všetkých chlapcov – malých i veľkých, ktorí už miništrujú alebo by 
chceli miništrovať – pozývame na miništrantské stretnutie v sobotu  
17. decembra o 10:00 v pastoračnom centre.   
 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY V DECEMBRI 

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj 
utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále 
obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech 
mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a 
Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento 
mesiac: 
Všeobecný úmysel: Modlime sa, aby nežiskové dobrovoľnícke 
organižácie, ktoré pomáhajú ľuďom, mali dostatok pracovníkov 
nadšených pre spoločné dobro a neúnavných v hľadaní nových 
možností spolupráce na medžinárodnej úrovni. 
Úmysel biskupov: Aby narodenie Spasiteľa prinieslo svetlo do našich 
rodín a spoločnosti.  



ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 
 

1.12.  
štvrtok 

 

6:00 rorátna sv. omša s loretánskou novénou 
Za kňažov, rehoľníkov, misionárov 

15:00 ZBP Klára 
18:00 + Mária, Štefan, Mária, Jiří 

 
2.12.  

piatok  
 

6:00 rorátna sv. omša s loretánskou novénou 
+ Jozef 

15:00 + Katarína, František, Ján, Marián, Ivan 
18:00 Za členov BBSJ 

 
3.12.  

sobota  

6:00 rorátna sv. omša a modlitbové večeradlo 
s loretánskou novénou 
Za skoré víťažstvo NSPM 

18:00 + Ondrej, Barbora, Ondrej, Mária 
 

4.12. 

Druhá 
adventná 

nedeľa  

6:30 ZBP Valéria, Jožefína, Mária 
8:00 ZBP Tomáš, poďakovanie ža 40 r.     
9:30 ZBP a dar viery Ivana a Milan 

11:00 Za farnosť 
17:30 loretánska novéna 
18:00 Za členov RB 

 
5.12.  

pondelok 
 

6:00 rorátna sv. omša s loretánskou novénou 
+ Anna, Michal 

15:00 ZBP Milan s rodinou, Dana 
18:00 Za spoločenstvo modlitby matiek 

 
6.12.  

utorok 
  

6:00 rorátna sv. omša s loretánskou novénou 
+ Mikuláš 

15:00 + Vincent, Helena 

18:00 + Alžbeta 
 
 

7.12.  
streda  

6:00 rorátna sv. omša s loretánskou novénou 
+ Helena, Erik, Ján 

15:00 ZBP Darina, Radoslav 
 

18:00 
vigílna sv. omša s požehnaním matiek 
očakávajúcich narodenie dieťaťa 
+ Rožália, Albína, Štefan, Karolína 

8.12. 
Nepoškvrnené 

počatie  
Panny Márie  

6:00 rorátna sv. omša s loretánskou novénou 
+ Alžbeta a Ján Blaškoví   

15:00 ZBP Darina 
16:30 + Jožef, Mária, Michal 
18:00 Za farnosť 



 
9.12.  

piatok   

6:00 rorátna sv. omša s loretánskou novénou 
+ Vincent, Marián 

15:00 + Elena Kočišová 
18:00 ZBP rod. Hanušovska, Vaľkova 

10.12.  
Loretánska  

Panna Mária  

6:00 sv. omša s loretánskou pobožnosťou 
+ Rastislav 

18:00 + Ernest 
 

11.12.  

Tretia 
adventná 

nedeľa  

6:30 ZBP rod. Cinkaničova 
8:00 Za farnosť 
9:30 ZBP Dominik  

11:00 ZBP a uzdravenie pre Pavla 
18:00 ZBP Martin, Adriana, Mária, Martinka  

 
12.12.  

pondelok 
 

6:00 + Milan 
15:00 Za duše v očistci, na ktoré si nikto 

nespomína 
18:00 ZBP Bohuslav 

13.12.  
utorok  

6:00 + Mária,  Štefan, Anna, Alžbeta 
15:00 + Alžbeta, Ondrej, Alžbeta, Juraj 
18:00 + Anna a Ján Mikulkoví 

14.12.  
streda   

6:00 + Filip, Mária 
15:00 + Vladislav, Mikuláš 
18:00 + Andrej a Mária Ňulasy 

15.12. 
štvrtok  

6:00 K úcte Ducha Svätého 
15:00 ZBP Dominika 
18:00 + Pavel, Marta 

16.12.  
piatok   

6:00 + Bartolomej Bombár 
15:00 + z rod. Bodnárova, Horňákova 
18:00 + Mária Kmecová 

17.12.  
sobota 

6:00 + Eva, Ján 
18:00 + Margita 

 

18.12.  

Štvrtá 
adventná 

nedeľa  

6:30 ZBP a poďakovanie Mária s rod. 
8:00 ZBP Mária a Jožef 
9:30 ZBP Mária s rodinou 

11:00 Za farnosť 
18:00 ZBP rod. Ďurďákova, Mojžišova 

19.12.  
pondelok 

 

6:00 + Mária  
15:00 + Štefan, Margita, Michal, Magdaléna 
18:00 ZBP Anna, 60 r.  



20.12.  
utorok  

6:00 + Mária, František 
15:00 + Pavol Polák 
18:00 + Pavlína 

21.12.  
streda  

6:00 Za dar čnostného života pre Sáru 
15:00 ZBP Veronika, 30 r. 
18:00 + Jozef 

22.12. 
štvrtok   

6:00 + Mária Kmecová 
15:00 ZBP Agátka 
18:00 + Anna, Bartolomej, Ján, Ladislav 

23.12.  
piatok  

6:00 + Andrej 
15:00 + kňaži: Emil, Alexander, Jožef, František 
18:00 + Adam, Martin  

 
 

24.12.  
Štedrý deň  

16:00 sv. omša pre rodiny  
s požehnaním Jezuliatok 
ZBP Pavol 

22:00 vigílna sv. omša 
ZBP Lucia s rodinou 

24:00 polnočná sv. omša 
ZBP pernikárky 

 
25.12.  

Narodenie 
Pána  

6:30 Poďakovanie Bohu a prosba ža obrátenie 
rod. Kandráčovej 

8:00 ZBP Margita 
9:30 ZBP Martin s rodinou a Simona s rodinou 

11:00 Za farnosť 
18:00 ZBP rod. Tóthova, Ascher 

 
26.12.  

sv. Štefan 
 

6:30 Za kňažov Aurel, Štefan, Marek, Lukáš 
8:00 + Vladimír 
9:30 ZBP a poďakovanie Anna Hajduková 50r.    

11:00 ZBP kňaž Štefan 
18:00 + Katarína 

 
27.12.  
utorok 

sv. Ján, apoštol 
  

6:30 + členovia ž rodiny darcu  
15:00 + Ján, Helena, Ján 
18:00 sv. omša s požehnaním vína 

+ z rodiny Pastuchovej 
a z rodiny Veligdanovej 

28.12.  
streda 

sv. neviniatka  

6:30 Za nenarodené deti a všetkých žosnulých 
15:00 + Milan, Rudolf, Milada 
18:00 + Anna, Ján 



29.12.  
štvrtok 

 

6:30 ZBP Ján 
15:00 ZBP Alexandra, Mária, Bruno 
18:00 + Jaroslav 

30.12.  
odpustová 
slávnosť 

Sv. Rodiny 

6:30 + Ján, Anna a ich + deti 
15:00 + Ján a + z rod. Joščákovej a Mačákovej 
18:00  I.   za farnosť  

II.  za členov BBSJ 
31.12. sobota 

Te Deum  

6:30 + Anna 
15:00 Za dobrodincov chrámu a členov FR 

 

VIANOČNÁ VERZIA LISTU KORINŤANOM 
Keby som svoj dom dokonale vyzdobil jedľovými vetvičkami, blikajúcimi 
svetielkami a vyhrávajúcimi zvončekmi, ale nemal by som lásku k svojej 
rodine, nebol by som ničím iba dekoratérom. 
Keby som sa namáhal v kuchyni a piekol kilá vianočných keksov, 
labužníckych maškŕt a keby som k jedlu prestrel nádherný stôl, ale nemal 
by som lásku k svojej rodine, nebol by som ničím iba kuchárom. 
Keby som pomáhal v charitnej jedálni, v domove dôchodcov spieval 
koledy a všetok svoj majetok minul na blahobyt, ale nemal by som piesne 
pre svoju rodinu, nič by mi to neosožilo. 
Keby som ozdobil vianočný stromček žiariacimi anjelmi a háčkovanými 
hviezdami, zúčastnil sa tisícich osláv a v zbore spieval kantáty, ale nemal 
by som v srdci Ježiša Krista, tak som nič nepochopil, o čo vlastne ide. 
Láska prerušuje pečenie kvôli objatiu dieťaťa.  
Láska necháva bokom ozdoby kvôli pobozkaniu  
manželského partnera. 
Láska je priateľská napriek náhleniu a stresu. 
Láska nezávidí iným ich domácnosť s vyberaným  
vianočným porcelánom a priliehavými obrusmi. 
Láska neokrikuje deti, aby uhli z cesty, ale je vďačná, 
 že sú a že môžu stáť v ceste. 
Láska nedáva iba tým, ktorí môžu niečo vrátiť, 
ale s radosťou obdarúva práve tých,  
ktorí darčekom odpovedať nemôžu. 
Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, 
všetko vydrží. 
Láska nikdy nezanikne. Videohry sa rozbijú, 
perlové retiazky sa roztrhnú, tenisové rakety 
zhrdzavejú, ale dar lásky zostáva... 



VÝZNAMNÉ SLÁVENIA A PODUJATIA V DECEMBRI 
 

▪   1.12.    Začiatok Loretánskej novény pri rorátnych sv. omšiach o 6:00 
▪   1.12.    Hora Sancta – adventná adorácia o 20:00 
▪   3.12.    Modlitbové večeradlo na prvú sobotu po rorátnej omši o 6:00  
▪   4.12.    Adventné kilo – potravinová pomoc pre krížové centrum  
▪   4.12.  Loretánska novéna na prvú nedeľu o 17:30 
▪   7.12.    Požehnanie matiek pred pôrodom pri sv. omši o 18:00 
▪   8.12.    Prikážaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie  
▪   8.12.    Odpustkový deň – výročie pričlenenia k Sv. Domu v Lorete 
▪ 10.12.  Odpustkový deň – sviatok Loretánskej Panny Márie  
▪ 13.12.  Modlitbové večeradlo o 17:00 
▪ 17.–22.  Predvianočné spovedanie 16:00 – 18:00  

  
▪ 24.12. Požehnanie Ježuliatok do rodinných jasieľ 
                      a prevzatie Betlehemského svetla o 16:00 
▪ 25.12.  Požehnanie vonkajšieho betlehema a vianočný punč 1:00  
▪ 30.12.  Vianočný odpustový koncert o 16:30  
▪ 30.12.   Požehnanie rodín a obnova manželského sľubu 
▪ 30.12.   Odpustová slávnosť o 18:00 
▪ 31.12.  TE DEUM – poďakovanie ža prežitý rok o 15.00  
▪  31.12.   Eucharistická adorácia pred vstupom no Nového roka 23:00 


