Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Šuňava

OZNAMY
3. 12. – 9. 12. 2018
1. adventná nedeľa
Prehľad liturgických slávení:
Pondelok
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka
Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nepoškvrnené počatie Panny Márie, prikázaný sviatok
2. adventná nedeľa

Program sv. omší:
Kostol Všetkých svätých

Pondelok

18:30

Poď. za 30 r. živ. Heleny (č. 51)

Utorok
Streda

6:00

Kostol svätého Mikuláša
14:00

+ Mária Hámorová (pohrebná)

18:30

+ Michalovia (č. 387)

18:30

+ Michal (č. 344)

+ Jozef, Ondrej, Júlia a rodičia
(č. 225)

Štvrtok
Piatok

18:30

+ Mária a Ján (č. 247)

7:00

Na úmysel celebranta

Sobota

10:00

+ Monika Kallová (1. výročie)
(č. 525)

8:00

Za veriacich

Nedeľa

8:00

Za veriacich

10:00

+ Milan, Marta, Mária, rodičia
a švagrovia (č. 350)













Dnes je po sv. omšiach zbierka na charitu.
Dnes bude o 14:30 hod. vo Farskom kostole pobožnosť na prvú nedeľu s Eucharistickým
požehnaním.
Tento týždeň budú sväté omše pre deti.
Stretnutie prvoprijímajúcich bude vo štvrtok po sv. omši.
Náuka pre birmovancov bude v piatok po sv. omši.
Stretnutie lektorov bude v piatok po sv. omši.
Stretnutie dôchodcov bude v stredu o 10:00 hod.
Tento týždeň je prvý piatok:
 sviatosť zmierenia budem vysluhovať takto:
o pondelok
- 1 hodinu pred sv. omšou.
o utorok
- ½ hodiny pred sv. omšou.
o štvrtok
- 1 hodinu pred sv. omšou.
o piatok
- 2 hodiny pred sv. omšou.
o deti a mládež v stredu
- 15:00 – 16:00 hod.
- 19:30 – 20:00 hod.
Chorých navštívim vo štvrtok v nižnej časti Šuňavy a v piatok vo vyšnej časti doobeda.
Sviatosť Oltárna bude k poklone vyložená počas vysluhovania sviatosti zmierenia vo štvrtok
a piatok.
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Od pondelka budem po svätých omšiach (okrem stredy) prijímať úmysly svätých omši životných
jubileí a prvého výročia smrti na mesiace január až jún.
Počas Adventu pozývam všetkých a najmä deti na rorátne mariánske sväté omše, ktoré budú vo
všetky stredy adventného obdobia o 6:00 hod. ráno. Každý si so sebou môže priniesť lampášik
alebo sviecu, ktoré budú osvetľovať kostol, keďže nebudeme zapaľovať žiadne umelé svetlo.
V prípade sviece by mala byť takou, aby vydržala horieť celú svätú omšu bez kvapkania a zároveň
aby neobťažovala toho, kto ju bude držať.
Deti si so sebou môžu zobrať aj veci do školy, pretože po svätej omši všetky pozývam na raňajky
do klubovne a do školy môžu ísť priamo z raňajok.
Deti z vyšného konca, pre ktoré by bolo náročnejšie ísť túto cestu rannou hodinou, môžu využiť
dobré srdce Moniky Pilátovej, ktorá ich veľkým autom zvezie k nižnému cintorínu. Deti nech
čakajú o 5:40 pri Kostole sv. Mikuláša.
Na budúci týždeň budú spolu s rorátmi sväté omše pre deti kvôli sviatku svätého Mikuláša. Počas
ďalších dvoch týždňov budú rorátne sväté omše zároveň omšami pre deti. Tie deti, ktoré však
nebudú môcť prísť, môžu si do kartičiek dať zapísať aj sväté omše vo štvrtok alebo piatok.
Pre deti sme počas adventného obdobia pripravili adventnú aktivitu, pri ktorej budú zdobiť
vianočnú hviezdu. Deti si môžu po svätej omši vziať stieraciu kartu, na ktorej sú políčka na každý
deň. Zotrieť môžu vždy jedno políčko, v ktorom sa odkryje podmienka získania hviezdičky, ktorú
si vystrihnú z papiera a prinesú ju na niektorú svätú omšu do kostola, kde ju spolu so staršími
prilepia na veľkú vianočnú hviezdu. Deti môžu za každý deň priniesť jednu hviezdu, keď pôjdu na
svätú omšu.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa svojím úsilím pričinili o dôstojné slávenie odpustovej
slávnosti sv. Mikuláša.
Chcem vás všetkých povzbudiť k správnemu prežívaniu adventného obdobia, ktoré až do 24
decembra nie je vianočným obdobím. Žiaľ obchodné reťazce a zábavné centrá stierajú význam
adventu, pretože na duchovne, modlitbe a vnútornej príprave na Vianoce sa nedá zarobiť kapitál.
My sme však kresťania a mali by sme chápať veľký význam adventného obdobia, ktoré je
výnimočným časom pre stíšenie sa sebazaprenie, aby sme mohli Ježišovo narodenie osláviť
skutočne jasavou radosťou. Žiaľ aj v mnohých kostoloch prebiehajú počas adventu vianočné
koncerty. Ešte donedávna sa mnohí kňazi rozčuľovali nad obchodmi, ktoré stavajú vianočné
stromčeky a betlehemy už počas adventu a dnes to začínajú robiť sami. Bratia a sestry, nemali by
sme podliehať komercii a akémusi komplexu, že zaostávame za ostatným svetom, ktorý má
Vianoce už tesne po sviatku Všetkých svätých. Ak my, kresťania katolíci prestaneme chápať
a dávať význam tomuto obdobiu, do ktorého sme vstúpili, nebude ho už mať kto vysvetliť
a ponúknuť tomuto svetu. Doprajme si skutočné adventné obdobie, do ktorého nebudeme miešať
Vianoce, aby sme si potom vychutnali skutočné radostné Vianoce, nie len pár dní plných jedla bez
nejakej extra vianočnej nálady, lebo uznajte, človek je po takom „vianočnom advente“ už z Vianoc
vlastne aj unavený. Preto, ak je to možné, nech je centrom našej pozornosti počas tohto obdobia
adventný veniec, spoločná modlitba a aspoň drobné sebazaprenia. Tancovanie okolo betlehemov
a vianočných stromov nechajme ľuďom povrchným, prípadne neveriacim, ktorým nemôžeme
vyčítať, že nechápu význam adventu. Ak sa tak ale správa kresťan katolík, tomu to už vyčítať
možno.
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Z upratovania Farského kostola obetovali
Z upratovania Kostola sv. Mikuláša obetovali
Z jubilea 50 r. živ. Jozefa obetovali
Z jubilea 50 r. živ. Štefana obetovali

60,- €
100,- €
50,- €
50,- €
Pán Boh zaplať všetkým darcom!

