
 

LITURGICKÝ PROGRAM 
v týždni od 29.11. do 5.12. ´21 

 

 
Na základe aktualizovaných opatrení Uznesenia Vlády SR č. 695/2021 zo dňa 

24.11.2021 sa pozastavujú verejné slávenia svätých omší.  

 

Keďže individuálna pastorácia je možná, sv. omše budú tak ako sú v rozpise. Na 

sv. omšiach sa môžu zúčastniť, okrem nevyhnutnej asistencie, veriaci, ktorí dali úmysel 

sv. omše. Maximálny počet je 6 ľudí.  Pred sv. omšou budem vysluhovať sv. zmierenia 

ako zvyčajne.  

 

Vysluhovanie sv. zmierenia pred prvým piatkom v mesiaci: 
Pondelok:  Čelovce od 17.00;       individuálne podávanie sv. prijímania 
Utorok:           Proč   od 16.30;       individuálne podávanie sv. prijímania 
Piatok:        chorých od   8.00;       od 15.00 – 18.00 bude adorácia vo farskom kostole,                  
                                                             počas ktorej budem vysluhovať sv. zmierenia       
                                                              a individuálne podávať sv. prijímanie.  

V nedeľu si môžete zaniesť do kostola svoje adventné vence, ktoré vám požehnám 

pri sv. omšiach. Vence prineste pred sv. omšou, vyzdvihnite si ich v rámci individuálnej 

návštevy kostola popoludní.  

Dnes je tradičná, jesenná zbierka na charitu.  Vzadu v kostoloch  je pokladnička, 

kde môžete dať svoj milodar. Dobročinné diela Charity môžeme podporiť aj priamo na 

účet.   V sakristii si môžete zakúpiť vianočné oblátky.  
 

SKÚSME TÚTO DOBU, keď sa nemôžeme stretávať v našich kostoloch na liturgických 

slávnostiach, vnímať nielen ako krízu, ale aj ako príležitosť: zastaviť sa, uvedomiť si, čo je podstatné, 

obnoviť spoločnú modlitbu v rodinách a spoločne čítanie Svätého písma. 

 

Filiálne kostoly v našej farnosti budú otvorené k osobnej modlitbe v nedeľu od 10.00 – 16.00. 

Farský kostol v Pušovciach každý deň od 10.00 do 16.00.  

dátum liturgický kalendár miesto čas úmysel sv. omše 

Pondelok 

29.11. 
 Čelovce 18.00 +Mikuláš, +Helena, +Jozef, +Štefan 

Utorok 

30.11. 
SV. ONDREJA, APOŠTOLA 

sviatok 
Proč 18.00 za neb. z rod. Štninčikovej a Eliašovej 

Streda 

1.12. 
 Pušovce 7.00 BP pre rod. Tomkovú 

Štvrtok 

2.12. 
prvý štvrtok v mesiaci,   

deň modlitieb za duchovné povolania Chmeľov 18.00 za neb. z rod. Škerlikovej 

Piatok 

3.12. 

Sv. Františka Xaverského, kňaza, 

spomienka 

prvý piatok v mesiaci 
Pušovce 18.00 BP pre rod. Migašovú a Eliašovú 

Sobota 

4.12. 
PRVÁ SOBOTA V MESIACI, 

Fatimská sobota 
Pušovce 7.30 za živých a mŕtvych čl. sv. ruženca 

Nedeľa 

5.12. 

DRUHÁ ADVENTNÁ  

NEDEĽA 

Čelovce 9.00 +Erika Holomaňová, výročná 

Proč 10.00 za farnosť 


