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ADVENTNÉ OBDOBIE 

  
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

 
PONDELOK  Pondelok po 1. adventnej nedeli 

28. 
NOVEMBER 

 900 Za † rodinu Sečkárovú, Káčerovú a Huňadiovú 
 1800 Za † rodičov Starovičových a Tomčíkových 

UTOROK  Utorok po 1. adventnej nedeli 

29. 
NOVEMBER 

 900 Za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu 
 1800 Za † Helenu Kuklovú, rodičov a brata Miroslava 

STREDA  Sviatok SV. ONDREJA, APOŠTOLA 

30. 
NOVEMBER 

 900 Poďakovanie za 70 rokov života s prosbou o Božiu pomoc 
 1800 Za † Michala Valachoviča 

ŠTVRTOK  Štvrtok po 1. adventnej nedeli 

1. 
DECEMBER 

 900 Za † rodičov Jozefa a Máriu Meňhartových 
 1800 Za živých členov ružencového bratstva a ich rodiny 

PIATOK  Piatok po 1. adventnej nedeli 

2. 
DECEMBER 

 900 Za † rodičov a bratov 
 1800 Za † mamičku Vilmu Očovayovú 

  1930 Mládežnícka sv. omša 
SOBOTA  Spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza 

3. 
DECEMBER 

 900 Za rehoľné povolania do rehole Bratov Tešiteľov 
 1800 Za † manžela Jána a rodičov 

NEDEĽA  DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

4. 
DECEMBER 

 800 Na úmysel, ako zmierna obeta k úteche Božského Srdca Ježišovho 
 1000 Za † syna Petra a rodičov Barboru a Václava 
 1800 Poďakovanie za 50 rokov života 

 

 Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi milodarmi na kostol. Za všetky vaše milodary a modlitby 
vám vyslovujeme „Pán Boh vám to odmeň“.  
 

 Dnešnou nedeľou začíname Adventné obdobie. V pondelok, stredu a sobotu budú ranné sv. omše 
o 9.00 hod. liturgicky slúžené ako rorátne sv. omše. 
 

 Od utorka 29.11. sa po večerných sv. omšiach budú zapisovať úmysly sv. omší na prvý polrok 
2023. Svoje úmysly môžete zapísať v sakristii kostola. Prosíme vás, aby ste pri zapisovaní svojich 
úmyslov mysleli aj na ostatných a každý si zapísal maximálne 3 úmysly. 
 

 Každú stredu pri sv. omšiach môžete „zvončekovým“ prispieť na náklady kúrenia v kostole. Za 
vaše milodary vyslovujeme: Pán Boh Vám to odmeň! 
 

 Vo štvrtok 1.12.2022, o 17.00 hod. bude v našom kostole stretnutie členov ružencových bratstiev. 
O 18.00 hod. bude odslúžená sv. omša s úmyslom za živých členov ružencového bratstva a ich rodiny. 
 

 Vo štvrtok po večernej sv. omši vás všetkých srdečne pozývame na adoráciu „v getsemani“. 
 

 Tento týždeň je tiež prvý piatok v mesiaci. Sv. spoveď bude v našom kostole v pondelok, štvrtok a 
piatok 20 minút pred rannou sv. omšou a každý deň pred večernou sv. omšou od 17.30 hod. až do 
vtedy, kým bude treba a budeme mať ľudí čakajúcich na spoveď. 
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ADVENTNÉ OBDOBIE 

 
 

 V piatok, ako každý prvý piatok v mesiaci, sa pomodlíme krížovú cestu pred rannou sv. omšou o 
08.15 hod. Najsvätejšia Oltárna Sviatosť bude vystavená v kostole po rannej sv. omši, približne o 
10.00 hod. O 15.00 hod. sa pomodlíme Korunku Božieho Milosrdenstva. Adorácia počas celého dňa 
až do večernej sv. omše bude prebiehať v kostole. Adoračná kaplnka bude v tento deň zavretá.  
V sobotu sa po rannej sv. omši pomodlíme sv. ruženec ako zvyčajne na prvú sobotu v mesiaci. 
 

 Dnes je po všetkých sv. omšiach predpísaná zbierka na charitu. Za všetky vaše milodary vám 
vyslovujeme: „Pán Boh vám to odmeň.“ 
 

 Adoračná kaplnka je počas nedeľných sv. omší vyhradená pre mamičky s malými deťmi.  
 

 Spoločná sv. spoveď pred Vianocami bude v Zlatých Moravciach v nedeľu 18.decembra popoludní 
od 14.00 hod do 17.00 hod v oboch kostoloch súčasne. 
 


