RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ KROMPACHY
MIKULÁŠA ŠPRINCA 105/2, 053 42 KROMPACHY
TEL./FAX: 053/4472506 E-MAIL: krompachy@burv.sk

FARSKÉ OZNAMY – KROMPACHY
v týždni od 21. novembra do 27. novembra 2022
Farnosť Krompachy s filiálkou Slovinky môžete podporiť aj milodarom na číslo účtu:
SK90 0900 0000 0001 0137 9582

Deň

Liturgia

Hodina
7:00

PO
21.11.

Obetovanie
preblahoslavenej Panny Márie

14:00
DOM SMÚTKU

Spomienka

18:00

Úmysel svätej omše
Na poďak. P. Bohu za 60 r. manželstva
Ireny a Štefana Ondášovcov
† Ing. Luboš Weigner
(pohrebná sv. omša)
† Apolónia, František
a Imrich Bednárovci
† Margita, Alena, Ján, František a zosnulí z rod. Onderčinovej a Kurillovej
Za zdravie a Božie požeh. pre členov
speváckeho zboru Cantica Christiana
Za zdravie a Božie požehnanie
pre rodinu Štofovu
† Helena Šusterová (nedožitých 100 r.)
a zosnulí z rodiny Šusterovej

UT

Sv. Cecílie,
panny a mučenice

7:00

22.11.

Spomienka

18:00

ST

Sv. Klementa I.,
pápeža a mučeníka

7:00

23.11.

Ľubovoľná spomienka

18:00

ŠT

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza,
a spoločníkov, mučeníkov

7:00

24.11.

Spomienka

18:00

PI

Sv. Kataríny Alexandrijskej,
panny a mučenice

8:15

25.11.

Ľubovoľná spomienka

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie
pre Katarínu Maníkovú s rodinou
Za zdravie a Božiu pomoc
pre Marcelu Vlčekovú
Za zdravie a Božiu pomoc
pre Emíliu a Katarínu

7:00

† Emil Jerga a † Katarína Bucová

SO

Na poďakovanie Pánu Bohu
Votívna svätá omša

26.11.

Večer: Vigília 1. adventnej nedele

PRVÁ
NE
27.11.

16:00
NEMOCNICA

ADVENTNÁ
NEDEĽA

18:00
8:00

† Katarína, Silvia a Štefan Golábovci

Na úmysel celebranta
Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu
a Jozefa Čečotovcov (44. výr. sobáša)
ZA FARNÍKOV

10:30

† Eduard a Žofia Bačovci

17:30

Eucharistická adorácia s požehnaním

18:00

† Ján Zeman, Pavol a Zuzana

Sväté omše v Slovinkách od 21. 11. do 27. 11. 2022
Piatok (25. 11.) o 16:00 hod.
Nedeľa (27. 11.) o 9:15 hod.
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❖ V utorok (22. 11.), na spomienku sv. Cecílie, patrónky spevákov, po večernej svätej omši
srdečne pozývame členov nášho spevokolu Cantica Christiana na malé agapé na faru.
❖ V piatok (25. 11.) sa po dvoch rokoch prerušenia (kvôli COVID-u 19) uskutoční 19. ročník
recitačnej súťaže Šprincove Krompachy, ktorú pripravujeme v spolupráci s Mestom
Krompachy, Maticou Slovenskou a Základnou umeleckou školou v Krompachoch.
Podujatie zahája tu v našom farskom chráme žiaci miestnej základnej umeleckej školy
krátkym programom a následne bude svätá omša, po ktorej sa 120 prihlásených žiakov
a študentov z viacerých základných i stredných škôl z Krompách i z okolia rozíde súťažiť.
Na túto svätú omšu (so začiatkom o 8:15 hod.) ste všetci srdečne pozvaní.
❖ V piatok (25. 11.) o 18:00 hod. bude svätá omša za účasti detí (detská). Pred ňou bude
o 17:00 hod. nácvik piesní pre deti v budove Základnej umeleckej školy. Na túto svätú
omšu pozývame všetky deti s rodičmi, najmä prvoprijímajúce.
❖ V sobotu (26. 11.) pri rannej svätej omši poďakujeme Pánu Bohu za všetky dobrodenia
prijaté v končiacom sa liturgickom roku.
❖ V sobotu (26. 11.) po rannej sv. omši prosíme o upratovanie nášho chrámu členov ruže
p. Višňovskej. Prosíme aj vás ostatných o ochotu prísť pomôcť, nakoľko by sme chceli
(v prípade priaznivého počasia) pohrabať popadané lístie vo farskej záhrade.
❖ V sobotu (26. 11.) o 17:00 hod. za účasti predstaviteľov nášho mesta požehnáme adventný
veniec na námestí a novopostavenú sochu anjela strážcu v parku. Srdečne pozývame.
❖ Budúcou Prvou adventnou nedeľou (27. 11.) sa v Cirkvi začína nový liturgický rok. Pri
svätých omšiach (aj v sobotu večer) požehnáme adventné vence a sviece (prineste si ich
ešte pred svätou omšou a položte na schody pred oltár). Kto už má požehnaný veniec
z minulých rokov, stačí, keď si prinesie iba sviece (každý rok majú byť nové).
❖ V liturgickom Adventnom období, ktoré je časom prípravy na narodenie Pána a zároveň
i časom očakávania Kristovho príchodu na konci vekov, odporúčame spoločne sa modliť
radostný ruženec, pri ktorom rozjímame o tajomstvách jeho zvestovania a narodenia. Po
svätých omšiach budeme namiesto mariánskej piesne vždy spievať modlitbu Anjel Pána.
❖ Od 5. do 12. júna budúceho roka plánujeme farskú púť do Svätej zeme. Cena sa bude
odvíjať od množstva prihlásených. Do konca novembra sa môžete záväzne prihlásiť
v sakristii. Pozývame vás i vašich blízkych, najmä tých, ktorí ešte v Svätej zemi neboli.
❖ V sobotu (26. 11.) večer a v nedeľu (27. 11.) pri svätých omšiach bude jesenná zbierka na
charitu. Vopred úprimné Pán Boh zaplať vám všetkým za podporu charitatívnych diel.
❖ Milodary pre farnosť: od ruže p. Langovej 30 €; z pokladničiek kostola 70 €; bohuznáma

rodina z Krompách 50 €; z pohrebu † Apolónie Karpinskej 50 €; z krstu Nely Tomašovej
70 €; z krstu Mateja Tomašova 100 €; zo sobáša Maroša a Radky Klimovcov 100 €;
zo sobáša Petra a Evy Cibulkovcov 70 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
❖ Kto sa dnes pri eucharistickej poklone pripojí k modlitbe zasvätenia Kristovi Kráľovi
(Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia), môže pre seba získať úplné odpustky po splnení
potrebných podmienok (byť v stave posväcujúcej milosti, prijať sv. prijímanie, pomodliť
sa na úmysel Svätého Otca a vylúčiť záľubu v akomkoľvek hriechu).
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