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           F A R S K É   O Z N A M Y 

       od 24. 12. 2018 do 30.12. 2018 
 

 

 

 

 
 

LITURGICKÝ  KALENDÁR  TÝŽDŇA  
 

 

PONDELOK Po 4. adventnej nedeli - féria  

UTOROK  NARODENIE PÁNA, PRIKÁZANÝ SVIATOK 

STREDA  Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok 

ŠTVRTOK  Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok 

PIATOK   Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok 

NEDEĽA   SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE, JOZEFA, SVIATOK 
 

 

 

 

 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB  A ÚMYSEL  SV. OMŠE 
 
 

 

 

PONDELOK 
08 00 Na úmysel celebranta   

24 00 Polnočná sv. omša: Na úmysel Františka  

UTOROK 10 00 Za veriacich    
 

 

 

STREDA 

 

 

 

 

10 00 
† Štefan, Peter, Ján, Valéria Šemrák 

† Soňa, Peter, František, Jolana Donner 

ŠTVRTOK 18 00 Na úmysel otca biskupa  

PIATOK 18 00 Na úmysel  otca biskupa 

SOBOTA 08 00 Za veriacich    

NEDEĽA 10 00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Andreja  
 

 

 

 

,  I N É   O Z N A M Y   
 

 

 

 

 

 

 Zvonček z minulej nedele bol 54, 90 €. Úprimné Pán Boh zaplať! 

 Zbierka pre potreby farnosti z minulej nedele bola 104, 50 €. Úprimné Pán Boh 

zaplať za vaše milodary! 

 Chcem  z celého srdca úprimne poďakovať všetkým ženám, mužom a deťom za 

pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 22. 12. 2018.  

 Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí ste sa zúčastnili na predvianočnom 

deviatniku- Kde nájde prístrešie Svätá rodina. Spolu pri tomto deviatniku sme 

všetci mali možnosť zažiť  potrebu spoločenstva a modlitby. Nech Vás všetkých 

Boh požehná! 

 Vianočné požehnanie domov sa v našej farnosti uskutoční v stredu dňa  26. 12. 

2018 od 13 30  hod  a v sobotu dňa 29. 12. 2017 od 11 00  hod. Zapísať sa môžete 

do hárkov, ktoré sú vzadu na stolíku najneskôr do polnočnej svätej omše. 

V prípade, ak by  chcel niekto vianočnú koledu v inom termíne môže sa so mnou 

osobne dohodnúť alebo telefonicky.   

K sviatkom Vianoc zapriať by sme Vám chceli, aby bol vôkol Vás svet lepší celý. 
Nech Pán Ježiš vo Vašom strede vždy býva, nech ostane Vaša viera vždy živá. 
Aby ste lásku, radosť a pokoj mali a hojne ju všetkým rozdávali. To Vám želajú 

a v modlitbe  vyprosujú   
          duchovný otec. o. Roman Šemrák a o. Ľuboš Ľaškoty  

mailto:vazec@kapitula.sk
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Drahí bratia a sestry! 

 

V rýchlom behu dní nášho uponáhľaného sveta prišiel čas Vianoc. Čas 

sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný. Vošiel do našich príbytkov so 

všetkým, s čím si spájame najkrajšie sviatky roka.  Priniesol nám prívetivosť, 

znášanlivosť, láskavosť a potešenie, ktoré sa ako prirodzené vlastnosti človeka na 

Vianoce prejavujú v najčistejšej podobe úprimnosti ľudských citov. 

Cítime vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť svojich najbližších, no hlavne 

cítime vôňu domova. To nás v duchu tradícií zvoláva k mamám a otcom, jednoducho 

tam, kde sme doma. Veď Vianoce sú predovšetkým sviatkami rodiny a domova. 

Verím, že sa poschádzate všetci pri prestretom stole preplnenom sviatočnými a 

tradičnými jedlami a vyzdobenom stromčeku. No nielen to. Verím, že spoločné 

stretnutie v rodinnom kruhu sa ponesie v neopakovateľnej atmosfére a pohode pri 

stromčeku, pod ktorým budú menšie či väčšie prekvapenia.  

Vždy sa tešíme na príchod najkrajších sviatkov roka. Odhliadnuc od zbožnej 

úcty, ktorá  im prináleží pre ich pôvod, berieme ich ako nádherný čas porozumenia 

a lásky k blížnemu. Vtom dlhom rade dní celého roka je to jediný čas, kedy ľudia 

zvyčajne majú k sebe bližšie. Otvárame svoje srdcia viac, ako inokedy. Čo spôsobuje 

to, že mäkneme, cítime? Aj keď to mnohí nepripúšťame, naše podvedomie to cíti - 

očisťuje nás očakávanie príchodu najdrahšej udalosti v dejinách ľudstva, ktorú si 

rok čo rok pripomíname. Doprajme pokoj našej duši a srdcu, objavme sami seba a 

vtedy objavíme v našom okolí aj iných ľudí, možno sa ten kúsok sveta, v ktorom 

žijeme, stane lepším kúskom sveta. Škoda, že sme ochotní precitnúť len na tých 

niekoľko dní. 

Vianoce sú najľudskejšie najláskavejšie obdobie v roku. Keď sa o niekoľko 

dní rozozvučia všetky zvony sveta a oznámia príchod čarokrásnych Vianoc, 

zabudnime na všetky starosti a prežime tieto sviatky v láske, šťastí a svornosti. Nech 

tichá  hudba veselosti nám počas celých Vianoc znie, nech rok nastávajúci nám 

pokoj, zdravie a šťastie prinesie. Prajem vám, nech sú Vianoce vo vašich 

domácnostiach plné lásky, pokoja a dobrej vôle.   

Nech pocit šťastia, radosti sa v dušiach vašich rozhostí, keď Štedrý deň k vám 

zavíta. Nech láska v srdciach ukrytá sa mocným prúdom vyroní, keď zvonček sladko 

zazvoní. Krásne Vianoce Vám chcem priať, aby človek človeka vždy mal rád, aby 

jeden druhému viac šťastia prial, aby rok 2019 za to stál. Želáme a vyprosujme vám 

všetkým  radostné a pokojné prežitie sviatkov. 

 

Vaši duchovní otcovia o. Roman Šemrák a o. Ľuboš Laškoty 
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