
FARSKÉ OZNAMY 
      FARNOSŤ LIPTOVSKÁ OSADA 

Kont: tel. č. 044/43 96 212 
farský účet: SK40 0900 0000 0000 5671 1303 

 

28.11.2022 – 4.12.2022   
      RORÁTNA SV. OMŠA 

 

FARSKÝ KOSTOL SV. JÁNA KRSTITEĽA 

DEŇ OSLAVA 
HODINA                    

SV. OMŠE       

ÚMYSEL SV. OMŠE 

POBOŽNOSŤ 

Pondelok 
28.11.2022 

Pondelok  
po 1 adventnej nedeli  17:30 +Oľga Lietavcová 

UTOROK 
29.11.2022 

Utorok  
po 1 adventnej nedeli 6:30 rorátna +Rod. Veselá 

STREDA 
30.11.2022 Sv. Ondreja, apoštola - sviatok 17:30 +Ondrej + Jozefína Kollová 

ŠTVRTOK 
1.12.2022 

Štvrtok  
po 1 adventnej nedeli 

Deň modlitieb za duchovne povolania 

16:30 Eucharistická poklona 

17:30 +Pavol Filický nedž.62r.  

PIATOK 
2.12.2022 

Piatok po 1 adventnej nedeli 
PRVÝ PIATOK  

Detská sv. omša 
CELODENNÁ POKLONA  

7:30 
Za veriacich farnosti 

z 4.12.2022 

17:30 
Poďakovanie Bohu                             

za 60 r. života 

SOBOTA                
3.12.2022 

Sv. Františka Xaverského, kňaza  
spomienka  

Rorátna sv. omša 

6:30 
rorátna 

 

+Rod.Šípková                                       
+ rod. Hudecová 

NEDEĽA 
4.12.2022 

 

DRUHÁ ADVENTNÁ  

NEDEĽA  

8:00  +Ján Vierik po mesiaci 

10:00 
+Anna Svetlíková                        

prvá výročná 

14:00 
Pobožnosť na prvú nedeľu                      
po prvom piatku - poklona 

 

 RORÁTNE SV. OMŠE: v utorok a v sobotu len pri sviečkach môžete prísť aj s vlastným lampášom.  

 OKOLO CHORÝCH:  v stredu od 9:00 hod.  

 SPOVEDANIE PRED PRVÝM PIATKOM: streda, štvrtok a piatok 15:30-17:15 hod. 

  DNES JE ZBIERKA NA CHARITU: po sv. omši Pán Boh odplať.  

 ADVENT: Prosíme dobre využiť čas adventu na dobru prípravu na Vianočné sviatky predovšetkým účasťou 

na sv. omši aj cez všedný deň cez týždeň, najmä aj na rorátne sv. omše.  

 OBETNE DARY: od zajtra budú pripravene pred lavicami pre kazateľnicou, kto mate sv. omšu dvaja nech 

prinesú obetne dary a rodina nech si spolu sadne do prvých lavíc, aby  mohla byť rodina spolu za koho je                     

sv. omša. Taktiež nech pristúpia k sv. spovedi a  k sv. prijímanie za úmysel za koho je sv. omša.  

 ZVONY: nás volajú na sv. omšu aj na konci sv. omše nás budú vyprevádzať z kostola. Aj keď sv. omša v utorok 

a sobotu a nedeľu nie je večer zvon na Anjel Pána bude zvoniť stále o 17:15 hod.  

 ÚMYSLY SV. OMŠI NA CELÝ ROK 2023:  budem zapisovať od štvrtku každý deň v sakristii kostola 

dátum si môžete zvoliť okrem nedele. Prvé výročne sv. omše tiež treba zahlásiť ja som v deň úmrtia vám 

zarezervoval dátum ale treba prísť nahlásiť.  

 CELODENNÁ POKLONA: v piatok  po rannej omši sa vyloží sviatosť až do večera  rozpis na nástenke 

pozrieť ostatní prísť na poklonu v ktorúkoľvek hodinu.   


