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DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 
Pondelok 11. december Féria 
Utorok 12. december Féria 
Streda 13. december Sv. Lucie, panny a mučenice – spomienka 
Štvrtok 14. december Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka 
Piatok 15. december Féria 
Sobota 16. december Féria 
Nedeľa 17. december TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA –  (NEDEĽA GAUDETE) 

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE 
Pondelok 600 † František, Michal, František a Jozef 
Utorok 600 † Ján, Anna, Ján a duše v očistci     1800 – NPPM 
Streda 600 † z rod. Gáborčík a Čarnogurský     1800 – Krížové 
Štvrtok 600 † Anna Kršková a z rod. Chmiel – 5. výročie 

Piatok 600 † z rod. Mrázik, Gura a Gužiak 
1900 Za všetkých členov Prístrešia a za požehnanie ich rodín 

Sobota 600 † Neitus Komara 

Nedeľa 800 † Róbert Gunár – 1. výročie 
1000 Za veriacich farnosti   

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO 
Pondelok 1700 † Milan a z rod. Kovalčík a Jarkovský 
Utorok 1700 † z rod. Lesný a Ivančák 
Streda 1700 † z rod. Vystrčil a Tauš 
Štvrtok 1700 † Milan a z rod. Uhrin 
Piatok 1700 † Jakuba Mária, Mária a Margita 
Sobota 1800 † František, Tomáš a Adela 
Nedeľa 1800 † z rod. Pitoňák a Komara 

HOSPIC SVÄTEJ ALŽBETY 
Pondelok 730 † Peter Janigloš 
Utorok 730 ZBP pre Vierku a Dana s rod. 
Streda 730 † ct. sr. Flavia 
Štvrtok 730 † ct. sr. Olívia 
Piatok 730 † Helena, Vladimír, Stanislav a Vladimír 
Sobota 730 ZBP pre deti a vnúčatá 
Nedeľa 700 ZBP pre rodičov a sestru s rod. 

1. POBOŽNOSŤ: Dnes popoludní o 1400 bude pobožnosť a po nej stretnutie lektorov. Pozývame všetkých 
lektorov ale aj tých, ktorí by túto službu chceli vykonávať na krátke stretnutie na FÚ do spevárne. 

2. RORÁTY: Aj v tomto týždni do soboty budeme mávať Rorátne sväté omše. Sú to sväté omše ku cti Panny 
Márie, ktoré sa slávia v bielom rúchu, v skorých ranných hodinách len za svetla sviec. Nakoľko minulého 
roku bolo v kostole Ducha Svätého už málo miesta, budú Roráty vo Farskom kostole každý deň od pondelka 
do soboty. Pozývame na ne všetkých veriacich. Počas tohto roku, bude možnosť pre všetky deti, aby za účasť 
na Rorátnej svätej omši získali každý deň jednu postavu do Betlehema. Tieto postavy budeme dávať po 
skončení Rorátnej svätej omše od pondelka do piatku. Vznikne tak pre deti ich vlastný Betlehem, ktorý je 
výsledkom a obrazom ich adventného snaženia. Pozývame preto všetky deti na účasť na rorátnych svätých 
omšiach. Večerné sväté omše budú o 1700 v kostole Ducha Svätého. Program nedeľných svätých omší je 
v Kostole Ducha Svätého a vo Farskom kostole nezmenený. 

3. DETI: Keďže sú rorátne sväté omše, na ktorých deti môžu získať postavy do Betlehema, v utorok svätá 
omša za účasti detí nebude.   

Otočiť – druhá strana!!! 



4. BIRMOVANCI: Stretnutia birmovancov budú aj v tomto týždni na fare v spevárni. Službu pri piatkovej 
večernej svätej omši má skupina č.2. 

5. KÁNTRY: V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. 
Obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. 

6. PRÍSTREŠIE: V piatok po večernej svätej omši sa budeme modliť Deviatnik ku Svätej rodine, modlitbu 
Prístrešia. Prosím všetky skupiny, aby sa zišli v tento deň vo Farskom kostole. Začneme spoločnou modlitbou 
všetkých skupín spolu s birmovancami a potom postupne až do Vianoc bude táto modlitba prebiehať vo 
vašich domovoch. Kto má záujem, môže sa zastaviť za vedúcimi jednotlivých skupín a v prípade veľkého 
záujmu, vznikne ďalšia skupina tejto modlitby. 

7. KONCERT: Na budúcu nedeľu o 1830 sa v Evanjelickom kostole v Ľubici bude konať Ekumenický 
adventný koncert. Vystúpi na ňom aj náš farský zbor. Všetkých srdečne pozývame. Viac info na plagáte. 

8. ZBIERKA: Zbierka na charitu minulého týždňa bola 570,25 €. Všetkým darcom PBZ. 
9. SPOVEĎ: Blížia sa Vianočné sviatky a vyvrcholenie adventnej prípravy by malo byť v dobrej sviatosti 

zmierenia. Nakoľko na Štvrtú adventnú nedeľu pripadol zároveň aj Štedrý deň, budeme sviatosť zmierenia 
vysluhovať skôr ako zvyčajne. Začneme už túto sobotu v Kežmarku a budúcu nedeľu sa bude sviatosť 
zmierenia vysluhovať u nás. Presný rozpis vysluhovania sviatosti zmierenia v dekanáte je aj na nástenke 
kostola a na našej webovej stránke. Nakoľko budeme spovedať aj v iných farnostiach, chcem vás poprosiť, 
aby ste čo najlepšie využili čas a pristúpili k sviatosti zmierenia či už tu alebo podľa rozpisu, ako vám to bude 
časovo najlepšie vyhovovať. Chcem upozorniť, že posledný deň adventu (sobota, 23.12.) už nebude spoločná 
spoveď ani v Kežmarku. Pôjdeme navštíviť našich chorých a potrebujeme sa aj my, kňazi, pripraviť na 
Vianočné sviatky. Kto by súrne, nutne a kvôli vážnym dôvodom potreboval v tento deň sviatosť zmierenia, 
môže tak spraviť individuálne a zazvoniť na fare. Pokiaľ nebudeme pri chorých, radi poslúžime. Chcem 
zároveň poprosiť rodiny tých chorých, ktorí by chceli v sobotu, 23.12. Sväté prijímanie, nech ich zapíšu na 
papier v sakristii farského kostola. K tým, ktorí potrebujú aj sviatosť zmierenia pôjdeme my, kňazi, 
k ostatným pôjdu naši ochotní mimoriadni rozdávatelia Svätého prijímania. 

10. UPRATOVANIE: O upratovanie v kostole prosíme v sobotu o 900 z ul. Vrbovskej rod. Dragošeková, 
Gajdošová, Pitoňáková, Ivančáková, Blaščáková, Ramsová, Juričková, Hudinová, Mačaková. 


