RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSTI VEĽKÝ SLAVKOV A MLYNICA
RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD, TATRANSKÁ 9, 059 91 VEĽKÝ SLAVKOV, 052/7796129

2. december 2018

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac december
všeobecný:
aby ľudia, ktorí slúžia odovzdávaniu viery, našli zrozumiteľný jazyk pre dialóg s rozličnými kultúrami
úmysel KBS:
nech svetlo prichádzajúceho Krista preniká naše domovy
49. týždeň

Liturgický prehľad

Pondelok
Sv. Františka Xaverského, kňaza
3.12. /spomienka/
Utorok

po 1. adventnej nedeli
4.12. /všedný deň/

Streda

po 1. adventnej nedeli
5.12. /všedný deň/

Štvrtok
Sv. Mikuláša, biskupa
6.12. /ľ. spomienka/

1.
2.

Veľký Slavkov

Mlynica

18:00
+ František
18:00
+ rodičia Štefan a Žofia
i brat Štefan
7:00
+ Oto
18:00
+ starí rodičia Alžbeta a
Štefan
18:00
…

17:00
* za zdravie, BP a pomoc pre
vš. čl. rodiny Gelenekyovcov

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE - CPS
8.12. /slávnosť/

10:30
za Boží ľud farnosti

9:00
…

2. ADVENTNÁ
9.12. /slávnosť/

10:30
za Boží ľud farnosti

9:00
+ Katarína a Jozef

Piatok

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
7.12. /spomienka/

Sobota
Nedeľa

Ďakujem všetkým, ktorí upratujú a starajú sa o kostoly. PÁN BOH VÁM ZAPLAŤ ZA STAROSTLIVOSŤ O TIETO NAŠE DOMY BOŽIE!
Milodary:
Veľký Slavkov:
Mlynica:
3. Dnešnú nedeľu
sa uskutoční zbierka na charitu. Charitná zbierka bude použitá na rekonštrukciu Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi,
kde vzniknú priestory aj pre najmenšie deti, ktoré sú viacnásobne postihnuté a potrebujú našu pomoc. Srdečne všetkým darcom vyslovujeme Pán
Boh zaplať!
4. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový; sviatosť zmierenia pred odpustovou slávnosťou možno počítať za prvopiatkovú, avšak po sv. omšiach budem vždy k
dispozícii. Osloviť ma však môžete kedykoľvek.
5. Vo štvrtky zatiaľ vo Veľkom Slavkove bývajú sv. omše za účasti detí - sv. omše pre deti. Po skončení sv. omše pol hodinová Eucharistická adorácia
s požehnaním na jej záver.
6. Chorých a nevládnych navštívim v piatok od 10.00 h.
7. V piatok budú sv. omše končiť Eucharistickým požehnaním.
8. Vopred dávam do pozornosti, že sv. biskup Mikuláš navštívi naše farnosti až budúci týždeň, v piatok 14.12.

9.
Oznamy z farnosti Poprad

•
•

Vyhlasujeme, že dnes (2.12.) sa uskutočnia v našej farnosti voľby do hospodárskej a pastoračnej rady farnosti. Voliť môžu všetci, ktorí bývajú na území
našej farnosti a dosiahli 18. rok života. Hlasovacie lístky si môžete vyzdvihnúť po svätých omšiach pri východe z kostola a odovzdať ich môžete do
pripravených schránok do budúcej nedele 9. 12. 2018 do 12.00 hod. Všetky potrebné informácie sú uvedené na hlasovacích lístkoch.
Dnes (2.12.) bude o 15.00 hod. v pastoračných priestoroch 3. stretnutie rodičov a deti pred 1. sv. prijímaním.

•

Dnes (2.12.) sa uskutoční zbierka na charitu. Charitná zbierka bude použitá na rekonštrukciu Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho v Spišskej
Novej Vsi, kde vzniknú priestory aj pre najmenšie deti, ktoré sú viacnásobne postihnuté a potrebujú našu pomoc. Srdečne všetkým darcom vyslovujeme
Pán Boh zaplať.

•

Od zajtra (pondelok 3.12.) budeme sláviť v našej farnosti rorátne sv. omše, na ktoré vás pozývame každý pondelok, stredu a piatok v konkatedrále o 6.00
hod. Keďže je zvykom sláviť tieto sv. omše ešte pred svitaním (t. j. za tmy), prineste si so sebou aj lampáše, prípadne sviečky. V piatky budú rorátne
sväté omše za účasti detí, s ktorými sa po svätej omši stretneme na spoločných raňajkách. Všetky deti srdečne pozývame.

•

V utorok 4.12.2018 sa o 18.00 hod. uskutoční v pastoračnom centre katechéza o úcte k Panne Márii, ktorú bude viesť biblista František Trstenský.

•

V novej aule na Inštitúte Štefana Náhalku Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity pod záštitou Jeho Magnificencie Jaroslava Demka, rektora KU sa
bude konať 5.12. o 10.30 vernisáž 5. adventnej výstavy akademického maliara Mariána Čižmárika s názvom Čiernobiely advent. Všetci ste srdečne vítaní.

•

Saleziáni Dona Bosca Vás pozývajú na slávnosť 20. výročia posviacky kaplnky Panny Márie Pomocnice kresťanov. Slávnostná svätá omša sa uskutoční
7.12.2018 o 18.00 hod. v Oratku.

•

V sobotu 8.12. slávime prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Dávame do pozornosti čas svätých omší.

•

V sobotu 8.12. sa v Kostole sv. Cyrila a Metoda o 18.30 hod. uskutočnia Modlitby za mesto.

•

Na budúcu nedeľu (9.12.) sa deti môžu stretnúť s Mikulášom v Konkatedrále pri detskej sv. omši o 11.00 hod.

•

Pozývame vás na adventné hudobné pásmo v podaní tvorivej skupiny POETICA MUSICA a jej talentovanej speváčky Zuzany Eperješiovej. Koncert sa
uskutoční 9.12.2018 o 17.00 hod. vo farskom kostole v Matejovciach. Vstupné: dobrovoľné"

•

Zbierka na opravu fary činila 3453,50€. Všetkým darcom úprimne ďakujeme.

•

Ponúkame knihu Rozprávky z Ôsmeho svetadielu. Osmy svetadiel je reálne miesto. Je to denný stacionár pre autistov v Borovej pri Trnave. Kniha
obsahuje 17 príbehov určených pre menšie i väčšie deti. Väčšinu z nich napísala Sylvia Záhorová, mama chlapca, ktorý trpí autizmom. Príbehy sú poučné
i zábavné a snažia sa tiež priblížiť vnútorný svet autistov. Cena je 10 eur. Kúpou zároveň podporíte spojenú školu sv. Jana Pavla II. v Poprade a stacionár
Ôsmy svetadiel. Knihy budú k dispozícii vzadu na stolíku.

•

Môžete zakúpiť farský kalendár v cene 3€, ktorého kúpou podporíte opravu fary.

•

Pozývame vás na koncert skupiny Sokoly s Monikou Kandráčovou pod názvom Vianoce so skupinou Sokoly. Koncert sa uskutoční u nás v konkatedrále
v piatok 14.12.2018 o 19.00 hod. Vstupenky si môžete zakúpiť cez portál predpredaj.sk alebo v sakristii a kancelárii farnosti. Cena vstupného je 15€.

Oznamy z farnosti Poprad – Juh

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Pozývame modlitbové spoločenstvá vo farnosti, aby sme sa spolu modlili nastávajúci mesiac december za naše rodiny (aj ruženec pred sv. omšami).
2. Dnes - je zbierka na charitu.
o 15.00 nácvik Jasličkovej pobožnosti (pod kostolom).
Od tohto týždňa budú ráno o 6.00 hod. rorátne sv. omše: pondelok, stredu a piatok. Tieto sv.
omše sú ešte pred svitaním, preto si prineste si so sebou aj lampáše, prípadne sviečky. V piatky budú roráty za účasti detí, s ktorými sa po sv. omši
stretneme na spoločných raňajkách. Všetky deti srdečne pozývame.
Streda - 5.12. v Poprade v novej aule na Inštitúte Štefana Náhalku Pedagogickej fakulty KU sa bude konať o 10.30 vernisáž 5. adventnej výstavy
akademického maliara Mariána Čižmárika s názvom Čiernobiely advent. Všetci ste srdečne vítaní
po večernej sv. omši POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ za kňazské povolania.
Piatok - Saleziáni Dona Bosca Vás pozývajú na slávnosť 20. výročia posviacky kaplnky Panny Márie Pomocnice kresťanov v Oratku. Slávnostná svätá
omša je o 18.00 hod.
Sobota - 8.12. sa v Kostole sv. Cyrila a Metoda o 18.30 hod. MODLITBY ZA NAŠE MESTO.
Budúca nedeľa – o 15.00 bude pod kostolom druhé STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ A ICH RODIČOV
v kostole v Matejovciach bude o 17.00 hod. adventné hudobné pásmo v podaní tvorivej skupiny POETICA MUSICA a jej talentovanej speváčky Zuzany
Eperješiovej. Vstupné je dobrovoľné.
K chorým tohto týždňa nepôjdeme. V sakristi zahláste chorých na vianočnú spoveď.
Od dnešnej 1. adventnej nedele pozývame rodiny našej farnosti prijať do svojho príbytku sochu Jezuliatka. Rodiny tak pozývame k spoločnej modlitbe
počas Adventu, aby sme sa dobre pripravili na slávenie Vianoc. Jezuliatok je spolu 10. Dnes si Jezuliatko a návrh modlitby môže zobrať prvých desať
rodín. V stredu ho opäť rodiny prinesú do kostola a ďalších desať rodín si ho vezme k sebe domov. Tie ho opäť v nedeľu prinesú do kostola a takto bude
Jezuliatko putovať celý Advent. Vzadu na stolíku je hárok, kde sa môžu jednotlivé rodiny, zapísať v termíne, ktorý im vyhovuje.
Pozývame vás na koncert skupiny Sokoly s Monikou Kandráčovou pod názvom Vianoce so skupinou Sokoly. Koncert sa uskutoční v konkatedrále v
piatok 14.12.2018 o 19.00 hod. Vstupenky si môžete zakúpiť cez portál predpredaj.sk alebo priamo v kancelárii farského úradu v Poprade – meste.
Máme pre vás tip na výbornú knihu pre malé i veľké deti: Rozprávky z ôsmeho svetadielu. Obsahuje 17 príbehov a na priloženom CD je deväť z týchto
príbehov prerozprávaných známymi slovenskými hercami. Ak si ju za 10 eur kúpite, venujete polovicu z ceny Spojenej skole sv. Jána Pavla II. tu v Poprade
a zvyšok poputuje na denný stacionár pre autistov Ôsmy svetadiel v Borovej pri Trnave. Predaj pri východe z kostola.
V kaplnke B. Srdca si môžete objednať obrazy s adventnou a vianočnou tematikou z vyložených druhov. Cena je 10,- €. Zapíšte sa, prosíme, do tabuľky.
Potravinová zbierka beží do stredy 12.12.

Jozef Kapina
farár

