
 

 
 

 

 Posvätný Ruženec: Predmodlieva sa ruža č. 6; 

 Sv. prijímanie chorým – teraz po rannej sv. omši pôjdu pomocní rozdávatelia so Sv. prijímaním ku chorým; 

 Roráty: Pozývam vás na Adventné rorátne sv. omše, tohto týždňa v pondelok, stredu a sobotu; 

 Zbierka: V jesennej zbierke na charitu ste prispeli sumou 289€ - úprimne Pán Boh zaplať; 

 Milodary: Z pohrebu Valenta Kosturka obetovali na kostol 100€ - úprimné Pán Boh zaplať; 

 Prvoprijímajúci: V rámci prípravy deti na Prvé sväté prijímanie, pozývam rodiny Prvoprijímajúcich na 

Adventné popoludnie budúcu nedeľu o 15:00 do kostola; 

 Úmysly sv. omší: V utorok po večernej sv. omši budem prijímať úmysly na sv. omše – 1. úmysel; Jubilea 

a výročne sv. omše – naplánovanie po osobnom dohovore; 

 Boj proti hladu: Vincentská rodina aj tohto roku iniciuje zbierku na boj proti hladu. Združenie Mariánskej 

mládeže, ktoré je súčasťou tejto rodiny a pôsobí i v našej farnosti sa zapája do tejto aktivity. Na budúcu 

nedeľu pri všetkých východoch z kostola budú títo mládežníci, ktorým budete mať možnosť prispieť 

ľubovoľnou sumou. Ako poďakovanie dostanete medovníkové srdiečko, ktoré oni sami pripravili. 

Vyzbierané prostriedky sú rozdeľované podľa potreby v krajinách Afriky, Ukrajiny i Slovenska; 

KOZELEC – Program bohoslužieb: 

Utorok: 17:30 

Nedeľa: 09:00 
Zbierka: V jesennej zbierke na charitu ste prispeli sumou 20€ - úprimne Pán Boh zaplať; 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL SV. OMŠE  

PONDELOK 
10.12.2018 

Féria – Roráty 06:00 ZBP rod. Murckova a Čiževska 

UTOROK 
11.12.2018 

Féria 18:30 + Valent Šelestak 

STREDA 
12.12.2018 

Féria – Roráty 06:00 + Valent Pekár a rodičia Ján a Margita 

ŠTVRTOK 
13.12.2018 

Sv. Lucie, panny a mučenice – 
spomienka 

15:00

18:30 

Korunka Božieho milosrdenstva, adorácia 

+ Štefan, Margita a + z rod. Kosturkovej a 

Hrickovej 

PIATOK 
14.12.2018 

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa 
Cirkvi – spomienka 

18:30 + Andrej Grivalský, kňaz 

SOBOTA 
15.12.2018 

Féria – Roráty 06:00 
+ Adam, Mária Pastirčík a ich rodina a  
+ Margita Kalakajová a jej synovia Štefan 
a Jozef 

NEDEĽA 
16.12.2018 

3.ADVENTNÁ NEDEĽA „C“ 
GAUDETE 

7:30 Za farnosť 

10:30 Za pútnikov do Sv. Zeme a ich rodinu 

15:00 Adventné popoludnie 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, 
FARNOSŤ SVÄTEJ MARGITY ANTIOCHIJSKEJ, PLAVEČ 

 
Bohoslužobný program: 

 


