
 

Rímskokatolícka farnosť Miloslavov

Farské oznamy
4. adventná 

Nedeľa 22/12 4. adventná nede
sv.omša: 7:30 †† Ján a František

  

10:30 Za farníkov a za †† 

Pondelok 23/12 
 

sv.omša: 13:00 † Juraj Minárik 

Utorok 24/12 Štedrý de
sv.omša: 16:00  

 
 
 

24:00 

Štedrove
i rodinných betlehemov
k štedrove
vyznania
Za farníkov

Streda 25/12 Narodenie Pána (
Pri svätých omšiach je farská ofera

sv.omša: 07:30 
 

10:30  
15:00 

Za Boži

Miloša a Máriu

Za farníkov

Jaslič

Štvrtok 26/12 Svätého
sv.omša:  7:30 

10:30 
Poďakovanie Pánu Bohu pri životnom jubileu

†† rodi

Piatok 27/12 Svätého Jána, apoštola a
sv.omša: 18:00 Poďakovanie Pánu Bohu za 35 

Sobota 28/12 Svätých Neviniatok, mu
sv.omša: 7:30 Poďakovanie za dar života a viery pri príležitosti 

narodenín s prosbou o dar zdravia a Božie požehnanie 

pre Elenu

Nedeľa 29/12 Svätej rodiny Ježiša, Márie a
sv.omša: 7:30 †† členovia rodín Demjanovi

  
10:30 Za farníkov 

Rímskokatolícka farnosť Miloslavov 

Farské oznamy 
adventná nedeľa  22.12.2019 

 

adventná nedeľa 
†† Ján a František 

Za farníkov a za †† členov rodiny Dosedelovej

Juraj Minárik ( pohrebná svätá omša)

Štedrý deň 
Štedrovečerná pobožnosť, požehnanie Betlehema 

rodinných betlehemov a sviatostné požehnanie 
štedrovečernému stolu pre celú obec bez rozdielu 

vyznania 
Za farníkov 

Narodenie Pána (prikázaný sviatok, slávnos
Pri svätých omšiach je farská ofera 
Za Božie požehnanie, zdravie a ochranu pre rodi

Miloša a Máriu 

Za farníkov 

Jasličková pobožnosť a Sviatostné požehnanie

Svätého Štefana, prvého mučeníka (sviatok
ďakovanie Pánu Bohu pri životnom jubileu

rodičia a starí rodičia Pištekoví a Belánoví

Svätého Jána, apoštola a evanjelistu (sviatok)

ďakovanie Pánu Bohu za 35 rokov manželstva

Svätých Neviniatok, mučeníkov (sviatok)
ďakovanie za dar života a viery pri príležitosti 

narodenín s prosbou o dar zdravia a Božie požehnanie 

pre Elenu 

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 
členovia rodín Demjanovičová a Križanová

Za farníkov  

 

lenov rodiny Dosedelovej 

pohrebná svätá omša) 

, požehnanie Betlehema 
sviatostné požehnanie 

ernému stolu pre celú obec bez rozdielu 

prikázaný sviatok, slávnosť) 

požehnanie, zdravie a ochranu pre rodičov 

Sviatostné požehnanie 

čeníka (sviatok) 
akovanie Pánu Bohu pri životnom jubileu 

ia Pištekoví a Belánoví 

evanjelistu (sviatok) 

rokov manželstva 

eníkov (sviatok) 
akovanie za dar života a viery pri príležitosti 

narodenín s prosbou o dar zdravia a Božie požehnanie 

Jozefa (sviatok) 
ová a Križanová 


