
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Navštívenia Panny Márie v Rabči 
Telefón: 043 55 94 109,  mail: fararabca@fararabca.sk 

FARSKÉ OZNAMY 
od 5.12.2022 do 11.12.2022 

Deň Liturgické slávenie Čas Úmysel sv. omše 

Pondelok 
5.12.2022 

 18.15 ZBP Janka, Pavol, deti s rod. 

Utorok 
6.12.2022 

Sv. Mikuláša, biskupa; 
ľub. spomienka 

6.30 ZBP rodiny 
18.15 + Anton, Margita, Pavol, Pio, Miroslav 

Streda 
7.12.2022 

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa 
Cirkvi; 

spomienka 

6.30 + Anton, Johana, Miloš, Jozef 
17.15 

s deťmi 
+ Milan Korman (1. výr.) 

Štvrtok 
8.12.2022 

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE 
PANNY MÁRIE 

slávnosť, prikázaný sviatok 

6.30 Za ľud farnosti 

18.15 + Ján a Kristína 

Piatok 
9.12.2022 

 
6.30 + Terézia, Justína a Pavol 

18.15 + Anna Pitáková 
Sobota 

10.12.2022 
 15.00 XXX 

Nedeľa 
11.12.2022 

3. adventná nedeľa 
(Gaudete) 

7.00 ZBP Margita, Anton a deti 
9.00 + Justína Pikošová 

11.00 + Pavol, Katarína a Anna 
18.15 + Michal 

 

 V utorok po večernej sv. omši bude biblický. 

 V stredu o 17.15 hod. bude sv. omša s deťmi. Prosíme rodičov detí: Rea Gužíkovej, Andreja Jagnešáka, 
Doroty Jagnešákovej a Lucie Jaňákovej, aby mali službu medzi deťmi. 

 Vo štvrtok ráno bude rorátna sv. omša (pri sviečkach). 

 V piatok je v našej farnosti celodenná poklona. Vyloženie Sviatosti oltárnej bude po rannej sv. omši 
a odloženie pred večernou sv. omšou. Nájdime si čas byť pred Pánom. 

 V tomto týždni sú zimné kántrové dni (streda, piatok a sobota). Záväzný je jeden deň. Obsahom sú 
modlitby a obety na úmysel: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. 

 V piatok o 16.30 hod. bude 2. kolednícke stretko v rámci Dobrej noviny. Pozývame všetky deti 
a mladých. 

 Na budúcu nedeľu 11.12. budú deti a mladí chodiť s Mikulášom ku chorým. Začnú o 13.30 hod. Pôjdu 
4 skupinky. 

 Zbierka na charitu bola 1788,6,-€; na kostol darovali 310,-€, Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh 
zaplať. 
 

V sobotu (10.12.2022) o 15.00 hod. si slávnostnou sv. omšou chceme pripomenúť 
250. výročie požehnania nášho farského kostola. Je to veľká slávnosť celej našej 
farnosti. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať Mons. Andrej Imrich spolu s kňazmi, 
ktorí pôsobili v našej farnosti a s kňazmi, ktorí pochádzajú z celej farnosti. Všetkých 
Vás srdečne pozývame. 


