
 

Prosíme o podporu svojej cirkevnej obce. Môžete tak urobiť v kostole, ale aj vkladom na účet kostola  

v Zborove SK21 0900 0000 0051 4874 7306 v Dlhej Lúke SK58 0900 0000 0051 6734 9979 

v Smilne SK04 0900 0000 0051 5718 2538  v Stebníckej Hute SK33 0900 0000 0051 6734 9071 

 

Oznamy na 34. týždeň  v cezročnom období ;  po 20.11. 2022 

Liturgický kalendár

Pondelok 21 Obetovanie Panny Márie

Utorok 22 sv. Cecília, panna a mučenica

Streda 23 féria

Štvrtok 24 sv. Ondrej Dung-Lak a spol. mučeníci

Piatok 25 sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica

Sobota 26 féria

Nedeľa 27 1. adventná  
 

• Budúcu nedeľu začína Advent. Pri každej sv. omši bude požehnanie adventných vencov. 

• Vo štvrtok po sv. omši bude u „Kamila“ v Zborove biblické stretnutie. Preberať budeme 

úryvok o prvom hriechu z knihy Genezis. 

• V piatok bude v Zborove mládežnícka sv. omša a po nej stretnutie mládeže u Kamila. 

• V piatok o 18.30 h. bude u Kamila stretnutie manželov. Téma: Advent v rodine 

• Pripravujeme púť do Svätej zeme 4. až 11. marca 2023 (počas jarných prázdnin). Záujemci 

nech si vyzdvihnú v sakristii záväznú prihlášku. Tú potom treba odovzdať p. farárovi aj zo 

zálohou vo výške 350 €. 

• Aj tento rok bude prebiehať koledovanie Dobrej noviny, tentokrát s témou Zmeňme púšť na 

záhradu. Vyzbierané peniaze poputujú do Kene, ktorá trpí suchom. Keďže ich živobytím je pasenie 

dobytka, je potrebné premeniť polopúšť na pastviny. Preto pozývame všetky deti a mládež, aby sa 

zapojili do koledovania a zapísali v sakrestii kostola. Ďakujeme. Zborov – Mária Krajníková – 0944 

130 596; Smilno – Marta Kmeťová – 0903 140 897; Dlhá Lúka – Laura Lenková - 0950 245 358 

•  

Zborov 

• Na kostolné potreby venovali z krstín rodina Geffertová 50 €; rodina Skurková 50 € a 

z pohrebu Pavla Bašistu 200 €. Pán Boh zaplať. 

 

Dlhá Lúka 

•  V piatok po sv. omši bude adorácia Najsv. sviatosti oltárnej. 

Smilno 

•   

Stebnícka Huta  

• Po sv. omši si môžete vyzdvihnúť hlasovacie lístky na avizované voľby kurátorov. Vypísané ich 

prineste v nedeľu 27. novembra. Každá dospelá osoba môže navrhnúť najviac troch 

kandidátov. Opätovne prosím, aby ste navrhovali len tých, o ktorých viete, že v prípade výberu 

voľbu budú ochotní prijať. 


