
 

Rímskokatolícka farnosť Miloslavov

Farské oznamy

Tretia adventná 

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

  10:30 Za farníko

Pondelok 17/12   

sv.omša:   

Utorok 18/12 
 

sv.omša: 18:00  Za †† rodi

Jozefa a jeho manželku

Streda 19/12  
sv.omša: 18:00  Za Boží pokoj pre † Máriu

Štvrtok 20/12  
sv.omša:   

Piatok 21/12  
sv.omša: 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre syna Tomáška

jeho bratov

Sobota 22/12   
sv.omša: 7:30 Za zdravie a Božie požehnanie celej rodiny

Nedeľa 23/12 4. adventná nede
sv.omša: 7:30 Za † starých rodi

  
10:30 Za farníkov

Služba   Upratovanie kostola:  
 
Kostolník 

 

 

Vaše príspevky na tradičnú zbierku na sociálny fond pre pomoc našim farníkom, ktorí to 

potrebujú, môžete odovzdať ešte dnes (16.12.) 

Rímskokatolícka farnosť Miloslavov

Farské oznamy 
 

adventná nedeľa16.12.2018
 

adventná nedeľa 

Za † manžela a otca Františka a rodičov  a brata Jána

Za farníkov 

Za †† rodičov Törökových a starých rodi

Jozefa a jeho manželku 

Za Boží pokoj pre † Máriu 

Za zdravie a Božie požehnanie pre syna Tomáška

jeho bratov 

Za zdravie a Božie požehnanie celej rodiny

adventná nedeľa 
Za † starých rodičov  Galátových 

Za farníkov 

Upratovanie kostola:  rodina Mináriková 

Kostolník - kontakt:     0904 755 592 

na tradičnú zbierku na sociálny fond pre pomoc našim farníkom, ktorí to 

ešte dnes (16.12.) v sakristii. 
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Rímskokatolícka farnosť Miloslavov 

 

.2018 

Za † manžela a otca Františka a rodičov  a brata Jána 

ov Törökových a starých rodičov a za brata 

Za zdravie a Božie požehnanie pre syna Tomáška a 

Za zdravie a Božie požehnanie celej rodiny 

 

na tradičnú zbierku na sociálny fond pre pomoc našim farníkom, ktorí to 



2 

 

 

Spovedať budem počas adventného obdobia vždy hodinu pred svätou omšou. 

Tradičná spoveď v 4. adventnú nedeľu 23.decembra 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 nedeľu 23.decembra počas svätej spovede si môžete prísť zobrať betlehemské svetlo. 

 

 

Milé deti a rodičia, tento rok oslávime Narodenie Ježiša Krista jasličkovou pobožnosťou, 

ktorá bude dňa 25.decembra  o 15:00 hodine v kostole.  

Prihlásiť sa môžete osobne u p. Janky Krnáčovej alebo na email jana.ambra@gmail.com . 

Už dnes si môžete vziať texty piesní. 

Nácvik detí na jasličkovú pobožnosť bude v stredu 19.decembra o 18:45 v pastoračnej 

miestnosti. 

 

 

Prosím vás o pomoc s prípravou kostola na vianočné obdobie (vianočná výzdoba 

i upratovanie) -  v sobotu 22.decembra po svätej omši o 8:30 hod.  
 

    


