
 

Rímskokatolícka farnosť Miloslavov

Farské oznamy

Druhá adventná 

Nedeľa 9/12 2. adventná nede

sv.omša: 7:30 Za zdravie a

  10:30 Za farníko

Pondelok 10/12   

sv.omša:  6:00 Rorátna svätá omša
Za všetkých 

Utorok 11/12 
 

sv.omša: 18:00   Za † manžela 

Streda 12/12  Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej 
(spomienka)

sv.omša: 18:00   Za Boži

Štvrtok 13/12  Sv.Lucie, panny a mu
sv.omša:  6:00  Rorátna svätá omša

Za dobrodincov farnosti

Piatok 14/12 Sv.Jána z Kríža, k
sv.omša: 18:00 Za †† rodi

Petra 

Sobota 15/12   
sv.omša: 7:30 Za duchovné uzdravenie a

Nedeľa 16/12 3. adventná nede
sv.omša: 7:30 Za † manžela a otca Františka a rodi

  
10:30 Za farníkov

Služba   Upratovanie kostola:  
Kostolník 

 
 

Zbierka na katolícku charitu uskutočnená 

úprimné „Pán Boh zaplať!“. 

Rímskokatolícka farnosť Miloslavov 

Farské oznamy 
 

á adventná nedeľa  9.12.2018
 

adventná nedeľa 

zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

Za farníkov 

Rorátna svätá omša 

Za všetkých pomáhajúcich v kostole 

manžela Jána Kováča a členov rodiny 

Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej 
(spomienka) 
Za Božie požehnanie rodiny 

Sv.Lucie, panny a mučenice (spomienka)
Rorátna svätá omša 

Za dobrodincov farnosti 

Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
rodičov Máriu a Jána a krstnú dcéru Alžbetu a  manžela 

 

duchovné uzdravenie a pomoc v chorobe 

adventná nedeľa  
Za † manžela a otca Františka a rodičov  a brata Jána

Za farníkov 

Upratovanie kostola:  rodina Szabová 
Kostolník - kontakt:     0904 755 592 

Zbierka na katolícku charitu uskutočnená v 1. adventnú nedeľu bola 350 EUR
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Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej 

(spomienka) 

a Cirkvi (spomienka) 
krstnú dcéru Alžbetu a  manžela 

 

ov  a brata Jána 

dventnú nedeľu bola 350 EUR. Vyslovujem 
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Z príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov vyhlasujeme tradičnú zbierku na sociálny fond, 

ktorá bude slúžiť na pomoc našim farníkom, ktorí to potrebujú. Vaše príspevky môžete odovzdať 
v sakristii kostolníčke v priebehu týždňa do 16.decembra. 
 
Spovedať budem počas celého adventného obdobia vždy hodinu pred svätou omšou. 
Tradičná spoveď v 4. adventnú nedeľu bude od 14:00 – 17:00 hod. pre tých, ktorí nestihli počas 
adventného obdobia. 
Kto má záujem vyspovedať chorých, ktorí sú doma, prosím nahláste ich telefonicky alebo osobne 
na fare, prípadne v sakristii. 
 
V týždni od 10. do 16.decembra  budem prijímať úmysly na sväté omše na obdobie január až 

marec 2019.  
Úmysly svätých omší budem zapisovať na farskom úrade v dňoch: 
utorok, streda, piatok  16:00 - 17:00 hod. 
sobota      9:00 - 10:00 hod. 
 


