
Farské oznamy 
Farnosť sv. Michala, Archanjela 

 

 

 Sebechleby               Narodenie Pána 

Ladzany 

 

 V utorok pri sv. omši bude obrad požehnania vína na sviatok sv. Jána, patróna vinohradníkov. O 15:00 

hodine bude koncert Sitnianky v našom kostole. Srdečne ste pozvaní. 

 V piatok pri sv. omšiach bude požehnanie rodín. Prosím vás, nakoľko je to možné, aby ste sedeli počas 

omše pri sebe. 

 Koledníci Dobrej Noviny vás navštívia  dnes v poobedňajších hodinách. Prihlásiť sa môžete na 

pripravené papiere pri východe kostola. 

 Na farskej stránke je dekrét s podmienkami získanie úplných odpustkov počas Roku sv. Františka 

Xaverského. Litánie si môžete vziať v kostole. 

 Upratovanie kostola majú domy č.: 96, 356, 102, 358. 

 Dnes je zbierka pre farské potreby, na budúcu nedeľu je novoročná zbierka pre farnosť. 
 

 

Aby bolo všetko nežné ako snežné vločky, aby Vám nič neskazilo tieto Božie sviatky. 
Aby ako Jezuliatko v nás - dobro sa zrodilo, nie na chvíľu, nie na krátko... 

Požehnané Sviatky praje 
Daniel Markovič, 

farár-dekan 

  Dátum  Sv. omša Úmysel svätej omše  

Po 26.12. 
9:00 

 

10:30 

Poďakovanie za životné jubileum 
 

Za veriacich 

Sv. Štefana, prvého 

mučeníka, sviatok 

Ut 27.12.  7:00 + Jozef, Mária a ich rodičia /141/ 
Sv. Jána, apoštola 

a evanjelistu, sviatok 

St 28.12. 18:00 + Eva Vatrová, manžel a rod. z oboch strán  
Sv. Neviniatok, 

mučeníkov, sviatok 

Pi 30.12. 18:00 + rod. Karol a Mária a st. rodičia 
Svätej rodiny Ježiša, 

Márie a Jozefa, sviatok 

So 31.12. 
17:00 

 

23:30 

+ z rod. Záchenskej a Strehárovej /327/ 
 

Pobožnosť na konci roka 

Siedmy deň v oktáve 

Narodenia Pána 

Ne 1.1. 
9:00 

 

10:30 

+ rod. Mária a Ondrej, brat a st. rodičia /188/ 
 

Za veriacich 

Panny Márie 

Bohorodičky, 

slávnosť 

Po 26.12. 7:45 Úmysel od farníkov 
Sv. Štefana, prvého 

mučeníka, sviatok 

Št 29.12. 6:45 Úmysel od farníkov 
Piaty deň v oktáve 

Narodenia Pána 

So 31.12. 16:00 Úmysel od farníkov 
Siedmy deň v oktáve 

Narodenia Pána 

Ne 1.1. 7:45 Úmysel od farníkov 
Panny Márie 

Bohorodičky, 

slávnosť 


