
ADVENTNÉ OBDOBIE – 1. týždeň 
30.11.2016 – 06.12.2020 

 
 

Pondelok: Sv. Ondreja, apoštola - sviatok    
30. 11. sv. omša o 18.00 h za členov Združenia Zázračnej Medaily  

 
 

Utorok: 1. adventný týždeň    
01. 12. sv. omša o 06.00 h za + z rod. Palgutovej 
                                                   
 

Streda: 1. adventný týždeň    
02. 12. sv. omša o 06.00 h za Z a BP pre Kamilu  
                                                                                      
 

Štvrtok: Sv. Františka Xaverského, kňaza - spomienka       (adorácia – sv. zmierenia) 
03. 12. sv. omša o 18.00 h za + z rod. Veselovskej 
         
 

Piatok: 1. adventný týždeň                                                                           (prvý piatok) 
04. 12. sv. omša o 18.00  za čl. bratstiev – posv. Ruženca a Božského Srdca 

 
 

Sobota: 1. adventný týždeň         
05. 12. sv. omša o 06.00 h       za + z rod. Laskovskej  

 
 

Nedeľa: Druhá adventná nedeľa                      
06. 12. sv. omša o  08.00 h   za veriacich farnosti  

                    sv. omša o 10.00 h za bezdomovcov 

                          

 
Ďalšie oznamy 

 
1. Začína adventné obdobie –  Rorátne sv. omše budú v utorok, stredu a sobotu o 06.00. 
2. Spovedanie pred prvým piatkom – pondelok, štvrtok, piatok  17.00 – 17.55. 
                                                          – ku chorým pôjdem v piatok od 9.00. 
Na základe porady kňazov kežmarského dekanátu Vás chceme informovať o spôsobe vysluhovania 
sviatosti zmierenia pred Vianocami. 
 
- Keďže nevieme predvídať vývoj situácie ohľadom pandémie, ani prijaté opatrenia, ktoré nás do 

Vianoc čakajú, hromadné spovedanie pred Vianocami, ako ho poznáme z predchádzajúcich rokov, 
nebude.  

- Povzbudzujeme Vás, aby ste si sv. spoveď pred Vianocami vykonali v priebehu celého mesiaca 
december. Neodkladajte si sv. spoveď na poslednú chvíľu. V našej farnosti k tomu 
poskytneme väčší počet hodín na spovedanie pred sv. omšami v týždni. 

- Vzhľadom na  rast nakazených Vás žiadame, aby ste pristúpili k sv. spovedi v tej farnosti, v ktorej 
bývate a znížili tak pohyb a  kontakt  s inými osobami.  

- Okrem nevyhnutných prípadov sa po 4. adventnej nedeli vo farnostiach kežmarského dekanátu 
nebude spovedať.  


