
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Panny Márie
Komenského 1157        024 01 Kysucké Nové Mesto
www.fpmknm.sk     pmknm@fara.sk     041/ 4213799

Oznamy 2022 Cirkevný rok „C“
Adventné obdobie :  28.XI | 5.XII | 12.XII | 19.XI  I   

Vianočné obdobie :  26.  XII   | 2.  I   | 9.  I   

Obdobie cez rok: 16.I. | 23.I. | 30.I. | 6.II. | 13.II. | 20.II. | 27.II. 

Pôstne obdobie: 6.III. | 13.III. | 20.III. | 27.III. | 3.IV. | 10.IV. 

Veľkonočné obdobie: 17.IV. | 24.IV. | 1.V. | 8.V. | 15.V. | 22.V. | 29.V. | 5.VI.

Obdobie cez rok: 12.VI | 19.VI | 26.VI | 3.VII | 10.VII | 17.VII | 24  V  .II   | 31.VII | 7.VIII | 14.VIII

21  .VIII   | 28.VIII | 4.IX | 11  .I  X   | 18  .I  X   | 25  .I  X   | 2  .  X   | 9  .  X   | 16  .  X   | 23  .  X   | 30  .  X   

6.XI | 13.XI | 20.XI 

Adventné obdobie :  27.XI | 4.XII | 11.XII | 18.XII 

Vianočné obdobie :  25.XII | 1.I | 8.I.



Farské oznamy
1. Adventná nedeľa 28.XI.2021
Pondelok 29. XI. 21 Féria
Utorok 30. XI. 21 Sv. Ondreja, apoštola - sviatok
Streda 1. XII. 21 Féria
Štvrtok 2. XII. 21 Féria
Piatok 3. XII. 21 Sv. Františka Xaverského, kňaza – spomienka 

Sobota 4. XII. 21 Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi – ľub. Spomienka
Sv. Barbory, panny a mučenice – ľubovoľná spomienka spomienka

Nedeľa 5. XII. 21 2. Adventná nedeľa

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte v čase lockdown-u telefón a mail – fpmknm.sk

• Dnes sa začína ADVENTNÉ OBDOBIE. Povzbudzujeme vás k spoločnej modlitbe a čítaniu
Božieho slova v rodinách pri adventnom venci.

• Koná sa ADVENTNÁ ZBIERKA NA KATOLÍCKU CHARITU. Využite tieto možnosti:
-  prostredníctvom poštových poukážok,  ktoré nájdete v predsieni  kostola;  poslať dar na
účet: SK55 0900 0000 0051 4610 5190, VS: 111; 
-  na  plagáte  vo  výveske  a  webe  nájdete  QR  kód;  alebo  aj  kňazovi  pri  individuálnej
pastorácii. https://www.charitaza.sk/aktuality-clanky-2/adventna-zbierka-na-charitu/
Pán Boh odmeň, srdečná vďaka!

•  Z  dôvodu  lockdown-u  sa  verejné  sväté  omše  neslúžia.  V  rámci  individuálnej  pastorácie
môžete  pristúpiť  k  sv.  spovedi  a  sv.  prijímaniu  každý  deň  od  8:00  do  9:00.  Podrobnejšie
informácie nájdete na: fpmknm.sk 

•  Žilinský biskup  Mons. Tomáš Galis od 25. novembra 2021 do odvolania  udeľuje dišpenz
veriacim  katolíkom  latinského  obradu,  ktorí  sa  nachádzajú  na  území  Žilinskej  diecézy,  od
povinnosti zúčastniť sa na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok (kán. 1247).
- Biskup sa rozhodol udeliť dišpenz vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a protipande-
mické opatrenia a duchovný pokoj jednotlivých veriacich.
- Zároveň povzbudzuje všetkých kňazov k individuálnej pastoračnej službe a veriacich v súvis-
losti so slávením sv. omší k využívaniu online prenosov.

•  Z  dôvodu  lockdown-u  sa  verejné  sväté  omše  neslúžia.  V  rámci  individuálnej  pastorácie
môžete  pristúpiť  k  sv.  spovedi  a  sv.  prijímaniu  každý  deň  od  8:00  do  9:00.  Podrobnejšie
informácie nájdete na: fpmknm.sk 

Individuálna sv. spoveď a sv. prijímanie v KNM
Platí od  26.XI.2021 PON - PIA SOBOTA NEDEĽA

KOSTOL SV. JAKUBA 17:00 - 18:00 9:30 - 10-30 9:30 - 10-30
KOSTOL PANNY MÁRIE 8:00 – 9:00 8:00 – 9:00 8:00 – 9:00
RADOĽA v piatok 17:30 – 18:30 8:00 – 9:00

- Osobná adorácia v stredu od 8:00 – 17:00 v kostole sv. Jakuba

https://www.charitaza.sk/aktuality-clanky-2/adventna-zbierka-na-charitu/


Farské oznamy
2. Adventná nedeľa 5.XII.2021
Pondelok 6. XII. 21 Sv. Mikuláša, biskupa – ľubovoľná spomienka
Utorok 7. XII. 21 Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda 8. XII. 21 Nepoškvrnené počatie Panny Márie – slávnosť
Štvrtok 9. XII. 21 Féria
Piatok 10. XII. 21 Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej - ľubovoľná spomienka
Sobota 11. XII. 21 Sv. Damaza I., pápeža - ľubovoľná spomienka
Nedeľa 12. XII. 21 3. Adventná nedeľa

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte v čase lockdown-u telefón a mail – fpmknm.sk

• V stredu slávime patrocínium nášho kostola. Streamovaná sv. omša z kostola Nepoškvrneného
počatia Panny Márie v Kysuckom Novom Meste bude o 18:00. Online prenos môžete sledovať na :
https://www.youtube.com/watch?v=nLK843yGtDg 

• Birmovancom pripomíname úlohu zúčastniť sa na celej sv. omši (momentálne iba online) v nedeľu
a prikázaný sviatok. Vypracované úlohy treba poslať na farnostpmknm@gmail.com. 

•  Z  dôvodu  lockdown-u  sa  verejné  sväté  omše  neslúžia.  V  rámci  individuálnej  pastorácie
môžete  pristúpiť  k  sv.  spovedi  a  sv.  prijímaniu  každý  deň  od  8:00  do  9:00.  Podrobnejšie
informácie nájdete na: fpmknm.sk 

Individuálna sv. spoveď a sv. prijímanie v KNM
Platí od  26.XI.2021 PON - PIA SOBOTA NEDEĽA

KOSTOL SV. JAKUBA 17:00 - 18:00 9:30 - 10-30 9:30 - 10-30
KOSTOL PANNY MÁRIE 8:00 – 9:00 8:00 – 9:00 8:00 – 9:00
RADOĽA v piatok 17:30 – 18:30 8:00 – 9:00

- Osobná adorácia v stredu od 8:00 – 18:00 v kostole sv. Jakuba

https://www.youtube.com/watch?v=nLK843yGtDg


Farské oznamy
3. Adventná nedeľa 12.XII.2021
Pondelok 13. XII. 21 Sv. Lucie, panny amučenice – spomienka
Utorok 14. XII. 21 Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda 15. XII. 21 Féria
Štvrtok 16. XII. 21 Féria
Piatok 17. XII. 21 Féria
Sobota 18. XII. 21 Féria
Nedeľa 19. XII. 21 4. Adventná nedeľa

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte v čase lockdown-u telefón a mail – fpmknm.sk

•  Birmovancom pripomíname úlohu zúčastniť sa na celej sv. omši (minimálne online) v nedeľu a
prikázaný sviatok. Vypracované úlohy treba poslať na farnostpmknm@gmail.com do utorku. 

• Verejné sväté omše je možné slúžiť v režime OP (očkovaní, prekonaní). Kvôli obmedzenému
počtu je nutná rezervácia miesta na:  fpmknm.sk ,  kde nájdete aj  aktuálny rozpis sv. omší.
Ďakujeme všetkým, ktorí rezerváciou miesta pomáhajú organizovať obsadenosť na omšiach.

• Okrem sv. omší je tu aj možnosť individuálnej spovede a sv. prijímania: 

Individuálna sv. spoveď a sv. prijímanie v KNM
Kostol Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned

Sv. Jakuba 17:30-18:00 17:30-18:00 17:30-18:00 18:00-19:30 11:00-12:00 po omšiach
P. Márie 8:00-9.00 8:00-9.00 8:00-9.00 8:00-9.00 8:00-9.00 8:00-9.00 14:00-15:00
Radoľa 17:00-17:30 11:30-12:00

• Na budúcu nedeľu sa koná Adventná zbierka na Katolícku charitu. Okrem osobného milodaru
na budúcu nedeľu je možné poslať peniaze na účet:  SK55 0900 0000 0051 4610 5190, VS:
111; alebo využiť ďalšie možnosti podľa:  https://www.charitaza.sk/aktuality-clanky-2/adventna-
zbierka-na-charitu/ Pán Boh odmeň, srdečná vďaka!

• V dňoch 16.12. - 18.12. bude prebiehať 10. ročník celoslovenskej TESCO zbierky potravín.
Naša farská charita zbiera v predajni v Krásne nad Kysucou vo štvrtok 16. XII.2021. Zapojme
sa, nakúpme potraviny a darujme ich ľuďom v núdzi. Prejavme konkrétnu solidaritu s druhými!

https://www.charitaza.sk/aktuality-clanky-2/adventna-zbierka-na-charitu/
https://www.charitaza.sk/aktuality-clanky-2/adventna-zbierka-na-charitu/


Farské oznamy
4. Adventná nedeľa 19.XII.2021

Liturgický kalendár
Pondelok 20. XII. 21 Féria
Utorok 21. XII. 21 Féria
Streda 22. XII. 21 Féria
Štvrtok 23. XII. 21 Féria
Piatok 24. XII. 21 Féria – Štedrý deň
Sobota 25. XII. 21 Narodenie Pána - slávnosť
Nedeľa 26. XII. 21 Svätej rodiny – Ježia, Márie a Jozefa – sviatok

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte v čase pandémie telefón a mail – fpmknm.sk

•  Birmovancom pripomíname úlohu zúčastniť sa na celej sv. omši (minimálne online) v nedeľu a
prikázaný sviatok. Vypracované úlohy treba poslať na farnostpmknm@gmail.com do utorku. 

• Verejné sväté omše je možné slúžiť v režime OP (očkovaní, prekonaní). Kvôli obmedzenému
počtu je nutná rezervácia miesta na:  fpmknm.sk. Deti do 12 rokov majú vstup na sv. omšu
voľný aj  bez rezervácie.  Ďakujeme všetkým, ktorí rezerváciou miesta pomáhajú organizovať
obsadenosť na omšiach.

Svätá omša*   |   Eucharistia + Spoveď   |   Eucharistia   |   Bohoslužba slova*
* nutná rezervácia miesta na: fpmknm.sk

21.-26.XII. Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa

Kostol
Panny
Márie

6:30
8:00-9:00

18:00

6:30
8:00-9:00

18:00

6:30
8:00-9:00

18:00

6:30
8:00-9:00

18:00

8:00-8:20
16:00

17:10-17:30
24:00

7:30  8:40
9:00  10:10
10:30  11:40
14:00-14:20

7:30  8:40
9:00  10:10
10:30  11:40
14:00-14:20

Radoľa 18:00 22:30
24:00

7:30  8:40
9:00  10:10
10:30  11:40

7:30  8:40
9:00  10:10
10:30  11:40

B. Lehota 21:00 15:00  15:50 15:00  15:50

• Dnes sa koná Adventná zbierka na Katolícku charitu. Okrem osobného milodaru na budúcu
nedeľu je možné poslať peniaze na účet:  SK55 0900 0000 0051 4610 5190, VS:  111; alebo
využiť ďalšie možnosti podľa:  https://www.charitaza.sk/aktuality-clanky-2/adventna-zbierka-na-
charitu/ Pán Boh odmeň, srdečná vďaka!

• Betlehemské svetlo si môžete zobrať z kostola od štvrtka.

• Na Sviatok Narodenia Pána bude výročná ofera. Pán Boh zaplať.

https://www.charitaza.sk/aktuality-clanky-2/adventna-zbierka-na-charitu/
https://www.charitaza.sk/aktuality-clanky-2/adventna-zbierka-na-charitu/


Farské oznamy
Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 26.XII.2021

Liturgický kalendár
Pondelok 27. XII. 21 Sv. Jána apoštola a evanjelistu - sviatok
Utorok 28. XII. 21 Sv. Neviniatok, mučeníkov - sviatok
Streda 29. XII. 21 Piaty deň v oktáve Narodenia Pána
Štvrtok 30. XII. 21 Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána
Piatok 31. XII. 21 Siedmy deň v oktáve Narodenia Pána
Sobota 1. I. 22 Panny Márie Bohorodičky - slávnosť
Nedeľa 2. I. 22 Druhá nedeľa po Narodení Pána

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte v čase pandémie telefón a mail – fpmknm.sk

•  Birmovancom pripomíname úlohu zúčastniť sa na celej sv. omši (minimálne online) v nedeľu a
prikázaný sviatok. Vypracované úlohy treba poslať na farnostpmknm@gmail.com do utorku. 

•  V  sobotu na  Slávnosť Panny Márie Bohorodičky budú sv.  omše ako v nedeľu.  Pri  sv.
omšiach budeme vzývať Ducha Svätého a môžeme za obvyklých podmienok získať  úplné
odpustky.

• Verejné sväté omše je možné slúžiť v režime OP (očkovaní, prekonaní). Kvôli obmedzenému
počtu je na sviatočné omše nutná rezervácia miesta na: fpmknm.sk. Deti do 12 rokov majú
vstup  na  sv.  omšu  voľný  aj  bez  rezervácie.  Ďakujeme  všetkým,  ktorí  rezerváciou  miesta
pomáhajú organizovať obsadenosť na omšiach.

 Omša bez rezervácie   Omša s rezerváciou   Eucharistia+Spoveď   Eucharistia
27.XII.-2.I. Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa

Kostol
Panny
Márie

6:30
8:00-8:40

18:00

6:30
8:00-8:40

6:30
8:00-8:40

18:00

6:30
8:00-8:40

18:00

8:00-8:40
16:00
18:00

7:30  08:40
9:00  10:10
10:30  11:40
 18:00

7:30  08:40
9:00  10:10
10:30  11:40

 18:00

Radoľa 18:00 18:00
9:00  10:10
10:30  11:40

9:00  10:10
10:30  11:40



Výročná správa Farnosti Panny Márie za rok 2021

Sviatostný život v našej farnosti:
Sviatosť krstu počas uplynulého roka prijalo spolu 49 detí; 
K prvému svätému prijímaniu pristúpilo 68 detí.
Sviatosť birmovania prijalo 47 birmovancov
Sviatosť manželstva prijalo 15 párov.
Na večnosť sme odprevadili 81 farníkov.

Hospodárenie Farnosti: 
V hrubých číslach hospodárenie farnosti vyzerá nasledovne: 
Zostatok k 1.1.2021 40 843,76 €
Príjmy za 2021 81 482,47 €
Výdavky 2021 79 344,42 €
Zostatok k 31.12.2021 42 981,81 €
Príjmy: 
Zvončekové milodary + prvonedeľné zbierky 22.418,00 €; 
Zbierky na odoslanie 9.119,87 € 
(charita, seminár, masmédiá, Halier sv. Otca, misie, Kuba, katedrála); 
Dary fyzických a právnických osôb 13.611,23 € 
(individuálne milodary na kostol v hotovosti alebo priamo na účet farnosti – 3.609,63 €) 
Dotácia z Ministerstva kultúry SR 25.000,00 € (na opravu strechy nad presbytériom)
Dotácia mesta na opravu oplotenia okolo kostola 10.000,00 (preinvestujeme v roku 2022)
Príspevky na časopisy 532,00 € 
Nájomné 801,37 € (prenájom pozemkov a pôdy)

Výdavky: 
Bohoslužobné a liturgické pomôcky 789,36 €; 
Energie kostoly 3.297,45 €;
Bežné opravy a nákupy 205,60 €;
Kancelárske  a  prevádzkové  náklady  1.181,27  €;  (Telefón,  bankové  poplatky,  kancelárske
potreby, daň z nehnuteľnosti 286,36 €; komunálny odpad 297,44 €,)
Energie fara 4.646,87 €;
Bežné opravy a nákupy na fare 2.373,85,00 €; (sem je zaradená aj výmena plynového kotla -
2.241,85 € - na ohrev teplej vody, ktorý vypovedal 20.12.2021)
Technické zhodnotenie majetku 55.570,00 €; (oprava strechy nad presbytériom)
Organizovanie akcií 291,80 €; 
Knihy a časopisy 530,27 €;
Zbierky na odoslanie 7.789,87 € (decembrová zbierka na charitu 1.330 € bola odvedená na BÚ
až v januári. Preto je v príjmovej časti suma 9.119,87 € ako zbierky na odoslanie);
Daň z príjmu 270,21 €. (daň z prenájmu pozemkov a pôdy);

Kamil Lieskovský, farár 



Farské oznamy
Druhá nedeľa po Narodení Pána 2.I.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 3. I. 22 Féria
Utorok 4. I. 22 Féria
Streda 5. I. 22 Féria
Štvrtok 6. I. 22 Zjavenie Pána - sviatok
Piatok 7. I. 22 Féria
Sobota 8. I. 22 Féria
Nedeľa 9. I. 22 Krst Pána

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte v čase pandémie telefón a mail – fpmknm.sk

•  Birmovancom pripomíname úlohu zúčastniť sa na celej sv. omši (minimálne online) v nedeľu a
prikázaný sviatok. Vypracované úlohy treba poslať na farnostpmknm@gmail.com do utorku. 

• Verejné sväté omše je možné slúžiť v režime OP (očkovaní, prekonaní). Kvôli obmedzenému
počtu je na sviatočné omše nutná rezervácia miesta na: fpmknm.sk. Deti do 12 rokov majú
vstup  na  sv.  omšu  voľný  aj  bez  rezervácie.  Ďakujeme  všetkým,  ktorí  rezerváciou  miesta
pomáhajú organizovať obsadenosť na omšiach.

 Omša bez rezervácie   Omša s rezerváciou   Eucharistia+Spoveď   Eucharistia
3.I.-9.I. Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa

Kostol
Panny
Márie

6:30
8:00-8:40

18:00

6:30
8:00-8:40 8:00-8:40

16:00
18:00

7:30  08:40
9:00  10:10
10:30  11:40
 12:00  14:00

6:30
8:00-8:40

18:00

8:00-8:40
16:00
18:00

7:30  08:40
9:00  10:10
10:30  11:40

 12:00  14:00

Radoľa 15:30 18:00 18:00
9:00  10:10
10:30  11:40 18:00

9:00  10:10
10:30  11:40

B. Lehota 11:00 11:00



Farské oznamy
Krst Pána 9.I.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 10. I. 22 Féria
Utorok 11. I. 22 Féria
Streda 12. I. 22 Féria
Štvrtok 13. I. 22 Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka
Piatok 14. I. 22 Féria
Sobota 15. I. 22 Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 16. I. 22 2. nedeľa cez rok

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte v čase pandémie telefón a mail – fpmknm.sk

•  Birmovancom pripomíname úlohu zúčastniť sa na celej sv. omši (minimálne online) v nedeľu a
prikázaný sviatok. Vypracované úlohy treba poslať na farnostpmknm@gmail.com do utorku. 

• Verejné sväté omše je možné slúžiť v režime OP (očkovaní, prekonaní). Kvôli obmedzenému
počtu je na nedeľné a sviatočné omše nutná rezervácia miesta na: fpmknm.sk. Deti do 12
rokov majú vstup na sv. omšu voľný aj bez rezervácie. Ďakujeme všetkým, ktorí rezerváciou
miesta pomáhajú organizovať obsadenosť na omšiach.

Režim OP  Omša bez rezervácie   Omša s rezerváciou   Eucharistia
10.-17.I. Pon Uto Str Štv Pia Sob Nedeľa
Kostol
P. Márie

6:30
18:00

6:30 6:30
18:00

6:30 6:30
18:00 18:00 7:30  9:00  10:30  11:40

Radoľa 18:00 18:00 7:30  9:00  10:10  10:30
Spoveď + Eucharistia v Kostole P. Márie PONDELOK až SOBOTA: 8:00 – 8:40



Farské oznamy
2. nedeľa cez rok 16.I.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 17. I. 22 Sv Antona Opáta – spomienka 
Utorok 18. I. 22 Féria
Streda 19. I. 22 Féria

Štvrtok 20. I. 22 Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka – ľubovoľná spomienka
Sv. Šebastiána, mučeníka – ľubovoľná spomienka

Piatok 21. I. 22 Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka
Sobota 22. I. 22 Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 23. I. 22 3. nedeľa cez rok

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte v čase pandémie telefón a mail – fpmknm.sk

•  Birmovancom pripomíname úlohu zúčastniť sa na celej sv. omši (minimálne online) v nedeľu a
prikázaný sviatok. Vypracované úlohy treba poslať na farnostpmknm@gmail.com do utorku. 

• Verejné sväté omše je možné slúžiť v režime OP (očkovaní, prekonaní) s obmedzením počtu
na 100 ľudí. Deti do 12 rokov sa do tohto počtu nerátajú. Prosíme, aby ste obsadzovali miesta
označené zelenou nálepkou.

Režim sv. omší: OP Eucharistia
17.-23.I. Pon Uto Str Štv Pia Sob Nedeľa
Kostol
P. Márie

6:30
18:00

6:30 6:30
18:00

6:30 6:30
18:00 18:00 7:30  9:00  10:30  11:40

Radoľa 18:00 18:00 7:30  9:00  10:10  10:30
Spoveď + Eucharistia v Kostole P. Márie PONDELOK až SOBOTA: 8:00 – 8:30



Farské oznamy
3. nedeľa cez rok 23.I.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 24. I. 22 Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka 
Utorok 25. I. 22 Obrátenie sv. Pavla apoštola - sviatok
Streda 26. I. 22 Sv. Timoteja a Títa, biskupov – spomienka
Štvrtok 27. I. 22 Sv. Angely Merici, panny – ľubovoľná spomienka
Piatok 28. I. 22 Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka
Sobota 29. I. 22 Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 30. I. 22 4. nedeľa cez rok

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte v čase pandémie telefón a mail – fpmknm.sk

•  Birmovancom pripomíname úlohu zúčastniť sa na celej sv. omši (minimálne online) v nedeľu a
prikázaný sviatok. Vypracované úlohy treba poslať na farnostpmknm@gmail.com do utorku. 

• Verejné sväté omše je možné slúžiť v režime OP (očkovaní, prekonaní) s obmedzením počtu
na 100 ľudí. Deti do 12 rokov sa do tohto počtu nerátajú. Prosíme, aby ste obsadzovali miesta
označené zelenou nálepkou.

Režim sv. omší: OP Eucharistia
24.-30.I. Pon Uto Str Štv Pia Sob Nedeľa
Kostol
P. Márie

6:30
18:00

6:30 6:30
18:00

6:30 6:30
18:00 18:00 7:30  9:00  10:30  11:40

Radoľa 18:00 18:00 7:30  9:00  10:10  10:30
Spoveď + Eucharistia v Kostole P. Márie PONDELOK až SOBOTA: 8:00 – 8:30



Farské oznamy
4. nedeľa cez rok 30.I.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 31. I. 22 Sv. Jána Bosca, kňaza – spomienka
Utorok 1. II. 22 Féria
Streda 2. II. 22 Obetovanie Pána - sviatok

Štvrtok 3. II. 22 Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka – ľubovoľná spomienka
Sv. Oskára, biskupa – ľubovoľná spomienka

Piatok 4. II. 22 Féria
Sobota 5. II. 22 Sv. Agáty, panny a mučenice – spomienka
Nedeľa 6. II. 22 5. nedeľa cez rok

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte v čase pandémie telefón a mail – fpmknm.sk

• V  stredu,  na  sviatok  Obetovania  Pána budeme požehnávať  hromničné  sviece a  vo  štvrtok
budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie.

•  Bohoslovec Zdenko Mravec, syn + Pavla a + Ľubice Kuricovej, narodený 03.01.1983 v Čadci,
bývajúci  v  Kysuckom Novom Meste,  Komenského 1157,  seminarista  Kňazského seminára  sv.
Gorazda v Nitre chce v tomto roku prijať diakonské svätenie. 
Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade.

• Na prvý piatok bude celodenná adorácia od 8:30 do 17:30. Prosíme adorujúcich, aby sa prišli
zapísať do sakristie na polhodinovú adoračnú službu 4.2.2022,  prípadne sa zapísať na trvalú
polhodinovú adoračnú službu každý prvý piatok v mesiaci. Ide o to, aby pred vystavenou sviatosťou
boli minimálne dvaja adorujúci.

• Dávame do pozornosti Výročnú správu našej farnosti, ktorú si môžete pozrieť na nástenke v
predsieni kostola, alebo aj na našej internetovej stránke v oznamoch. 

•  Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby kostola. Za vaše milodary Pán Boh
zaplať.

•  Birmovancom pripomíname úlohu zúčastniť sa na celej sv. omši (minimálne online) v nedeľu a
prikázaný sviatok. Vypracované úlohy treba poslať na farnostpmknm@gmail.com do utorku. 

• Verejné sväté omše je možné slúžiť v režime OP (očkovaní, prekonaní) s obmedzením počtu
na 100 ľudí. Deti do 12 rokov sa do tohto počtu nerátajú. Prosíme, aby ste obsadzovali miesta
označené zelenou nálepkou.

Režim sv. omší: OP Eucharistia
31.-6.II. Pon Uto Str Štv Pia Sob Nedeľa
Kostol
P. Márie

6:30
18:00

6:30 6:30
18:00

6:30 6:30
18:00 18:00 7:30  9:00  10:30  11:40

Radoľa 18:00 18:00 18:00 7:30  9:00  10:10  10:30
Spoveď + Eucharistia v Kostole P. Márie PONDELOK až SOBOTA: 8:00 – 8:30



Farské oznamy
5. nedeľa cez rok 6.II.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 7. II. 22 Féria

Utorok 8. II. 22 Sv Hieronyma Emilianiho – ľubovoľná spomienka, alebo
Sv. Jozefíny Bakhity, panny – ľubovoľná spomienka

Streda 9. II. 22 Féria
Štvrtok 10. II. 22 Sv. Školastiky, panny – spomienka
Piatok 11. II. 22 Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej – ľubovoľná spomienka
Sobota 12. II. 22 Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 13. II. 22 6. nedeľa cez rok

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte v čase pandémie telefón a mail – fpmknm.sk

• V piatok na spomienku Preblahoslavenej  Panny Márie Lurdskej slávime 30.  Svetový deň
chorých.  Pri  tejto  príležitosti  sa  pri  svätých  omšiach  bude  udeľovať  Sviatosť  pomazania
nemocných. Preto nech záujemcovia prídu na omšu vyspovedaní a pripravení. Tí ktorí máte v
rodine chorých alebo nevládnych, preukážte im dobrý skutok a a privezte ich podľa možnosti na
omšu. Zároveň možno získať v tento deň aj osobitné odpustky.

• Dnes sa koná prvonedeľná zbierka na potreby kostola. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

•  Rodičom prvoprijímajúcich detí dávame do pozornosti našu internetovú stránku, kde sú nové
informácie k 1. sv. prijímaniu.

•  Birmovancom pripomíname úlohu zúčastniť sa na celej sv. omši (minimálne online) v nedeľu a
prikázaný sviatok. Vypracované úlohy treba poslať na farnostpmknm@gmail.com do utorku. 

• Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na 15. ročník Púte zaľúbených, ktorá sa uskutoční
online v sobotu 19. februára 2022. Púť je určená pre všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i
manželov),  ale  aj  pre jednotlivcov.  Medzi  vrcholy púte patrí  streamovaná sv.  omša v  Bazilike
Sedembolestnej Panny Márie, počas ktorej si chodiaci a snúbenci vyslovia predsavzatie žiť čistý
vzťah a manželia obnovia svoje manželské sľuby. Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk .
Tešíme sa na Vás!

• Verejné sväté omše je možné slúžiť v režime OP (očkovaní, prekonaní) s obmedzením počtu
na 100 ľudí. Deti do 12 rokov sa do tohto počtu nerátajú. Prosíme, aby ste obsadzovali miesta
označené zelenou nálepkou.

Režim sv. omší: OP Eucharistia
7.-13.II. Pon Uto Str Štv Pia Sob Nedeľa
Kostol
P. Márie

6:30
18:00

6:30 6:30
18:00

6:30 6:30
18:00 18:00 7:30  9:00  10:30  11:40

Radoľa 18:00 18:00 18:00 7:30  9:00  10:10  10:30
Spoveď + Eucharistia v Kostole P. Márie PONDELOK až SOBOTA: 8:00 – 8:30



Farské oznamy
6. nedeľa cez rok 13.II.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 14. II. 22 Sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa – Sviatok v Žilinskej diecéze
Utorok 15. II. 22 Féria
Streda 16. II. 22 Féria

Štvrtok 17. II. 22 Siedmich  svätých  zakladateľov  rehole  služobníkov  Panny  Márie  –
ľubovoľná spomienka

Piatok 18. II. 22 Féria
Sobota 19. II. 22 Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 20. II. 22 7. nedeľa cez rok

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte v čase pandémie telefón a mail – fpmknm.sk

•  Rodičom prvoprijímajúcich detí dávame do pozornosti našu internetovú stránku, kde sú nové
informácie k 1. sv. prijímaniu.

•  Birmovancom pripomíname úlohu zúčastniť sa na celej sv. omši (minimálne online) v nedeľu a
prikázaný sviatok. Vypracované úlohy treba poslať na farnostpmknm@gmail.com do utorku. 

• Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na 15. ročník Púte zaľúbených, ktorá sa uskutoční
online v sobotu 19. februára 2022. Púť je určená pre všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i
manželov),  ale  aj  pre jednotlivcov.  Medzi  vrcholy púte patrí  streamovaná sv.  omša v  Bazilike
Sedembolestnej Panny Márie, počas ktorej si chodiaci a snúbenci vyslovia predsavzatie žiť čistý
vzťah a manželia obnovia svoje manželské sľuby. Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk .
Tešíme sa na Vás!

• Verejné sväté omše je možné slúžiť v režime OP (očkovaní, prekonaní) s obmedzením počtu
na 100 ľudí. Deti do 12 rokov sa do tohto počtu nerátajú. Prosíme, aby ste obsadzovali miesta
označené zelenou nálepkou.

Režim sv. omší: OP Eucharistia
14.-20.II. Pon Uto Str Štv Pia Sob Nedeľa
Kostol
P. Márie

6:30
18:00

6:30 6:30
18:00

6:30 6:30
18:00 18:00 7:30  9:00  10:30  11:40

Radoľa 18:00 18:00 18:00 18:00 7:30  9:00  10:10  10:30
Spoveď + Eucharistia v Kostole P. Márie PONDELOK až SOBOTA: 8:00 – 8:30



Farské oznamy
7. nedeľa cez rok 20.II.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 21. II. 22 Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka
Utorok 22. II. 22 Katedra sv. Petra apoštola - sviatok
Streda 23. II. 22 Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka - spomienka
Štvrtok 24. II. 22 Féria
Piatok 25. II. 22 Féria
Sobota 26. II. 22 Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 27. II. 22 8. nedeľa cez rok

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte v čase pandémie telefón a mail – fpmknm.sk

• Rodičom prvoprijímajúcich detí dávame do pozornosti našu internetovú stránku, kde pribudli nové
informácie k 1. sv. prijímaniu.

•  Birmovancom pripomíname úlohu zúčastniť sa na celej sv. omši (minimálne online) v nedeľu a
prikázaný sviatok. Vypracované úlohy treba poslať na farnostpmknm@gmail.com do utorku. 

• Birmovka v našej farnosti bude 15. mája 2022.

• V piatok po večernej sv. omši vás pozývame na Eucharistickú adoráciu do Kostola Panny Márie. 

• Verejné sväté omše je možné slúžiť v režime OP (očkovaní, prekonaní) s obmedzením počtu
na 100 ľudí. Deti do 12 rokov sa do tohto počtu nerátajú. Prosíme, aby ste obsadzovali miesta
označené zelenou nálepkou.

Režim sv. omší: OP
Kostol Pon Uto Str Štv Pia Sob Nedeľa

P. Márie 6:30
18:00

6:30 6:30
18:00

6:30 6:30
18:00 18:00

7:30    9:00
10:30

Radoľa 18:00 18:00 18:00 18:00 9:00   10:30
Na svätú spoveď vás pozývame od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou



Farské oznamy
8. nedeľa cez rok 27.II.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 28. II. 22 Féria
Utorok 1. III. 22 Féria
Streda 2. III. 22 Popolcová streda
Štvrtok 3. III. 22 Féria
Piatok 4. III. 22 Féria
Sobota 5. III. 22 Féria
Nedeľa 6. III. 22 1. pôstna nedeľa
• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte v čase pandémie telefón a mail – fpmknm.sk

Program liturgických slávení po ôsmej nedeli cez rok
Nedeľa 15:00 KNM aj Radoľa     Zmierna poklona a adorácia – plnomocné odpustky. 
Pondelok 17:00 KNM prvopiatkové spovedanie 

18:00 KNM sv. omša
Utorok 06:30 KNM sv. omša 

17:00 Radoľa prvopiatkové spovedanie
18:00 Radoľa sv. omša + stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí z Radole

Streda 06:30 KNM sv. omša 
17:00 Radoľa sv. omša | spoveď 16:00
18:00 KNM sv. omša 

Štvrtok 06:30 KNM sv. omša 
17:00 KNM stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí z Clementisovej ZŠ
18:00 Radoľa sv. omša + adorácia po sv. omši.

Piatok 06:30 KNM sv. omša 
07:00 KNM celodenná adorácia | Program na: fpmknm.sk
15:30 KNM prvopiatkové spovedanie do 17:00
17:00 Radoľa Krížová cesta 
18:00 KNM sv. omša + Krížová cesta po sv. omši

Sobota 17:00 KNM Fatimská sobota
18:00 KNM sv. omša 

Nedeľa 14:00 Radoľa Krížová cesta Omša o           9:00
15:00 KNM Krížová cesta Omše o  7:30  9:00  10:30

• Popolcovou stredou začíname obdobie veľkého pôstu ako prípravy na Veľkonočné sviatky. Na
popolcovú stredu je  prísny  pôst  a  zdržiavanie  sa  mäsitého pokrmu.  Záväzný je  pre  všetkých
veriacich od 18. do 60. roku života. Choroba ťažká práca alebo iný vážny dôvod oslobodzujú od
tohto pôstu. Mladších ako 18. rokov zaväzuje iba zdržiavanie sa mäsitého pokrmu a nie je možné
nahradiť ho iným skutkom pokánia. Na popolcovú stredu pri svätých omšiach po evanjeliu sa bude
požehnávať popol a značiť na čelách veriacich ako znamenie pokánia. 
• Chorých a nevládnych k 1. piatku spovedáme v piatok od 9:00. Prosíme o nahlásenie v sakristii.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na Charitu. Za milodary Pán Boh zaplať.

Sv.omše Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
Kostol 
P. Márie

6:30
18:00

6:30 6:30
18:00

6:30 6:30
18:00 18:00

7:30  9:00
10:30

Radoľa 18:00 18:00 17:00 18:00 18:00 18:00 9:00



Farské oznamy
1. pôstna nedeľa 6.III.2022

Liturgický kalendár
Pondelok - Sobota Féria
Nedeľa 13. III. 22 2. pôstna nedeľa

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte v čase pandémie telefón a mail – fpmknm.sk
• Pobožnosti krížovej cesty sú počas pôstu vo Farskom kostole Panny Márie v piatok o 17.15
hod. a v nedeľu o 15.00 hod.  V Radoli v piatok o 17.00 hod. a v nedeľu o 14.00 hod.
•  Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie v
súvislosti s ochorením Covid-19 a vzhľadom na postupné uvoľňovanie obmedzení, spojených s
týmto ochorením, s platnosťou od 6. marca 2022, t.j. od 1. pôstnej nedele, odvoláva dišpenz
od povinnosti  zúčastniť  sa  svätej  omše v  nedeľu  a  prikázaný sviatok,  ktorý  udelil  veriacim
katolíkom latinského obradu, nachádzajúcim sa na území Žilinskej diecézy (porov. can. 1247
CIC).  Spolu  s  týmto  rozhodnutím  povzbudzuje  všetkých  veriacich,  aby  sa  vrátili  k  osobnej
nábožnej  účasti  na  svätých  omšiach  a  k  prijímaniu  sviatostí,  pričom  naďalej  starostlivo
dodržiavali stále platné protipandemické opatrenia.
• V týždni slávime Jarné kántrové dni. V stredu, piatok alebo v sobotu. Záväzný je jeden deň.
Obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
• Deviataci nájdu na našej stránke informácie o možnosti štúdia na Spojenej škole Kráľovnej
pokoja  v  Žiline,  na  Strednej  odbornej  škole  sv.  Jozefa  robotníka  v  Žiline  a  maturanti  na
Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.
• Ruženčiarom oznamujeme, že ružencové tajomstvá sa budú meniť v piatok, sobotu a v nedeľu
po sv. omši.
• Dnes je celoslovenská Zbierka na Charitu. Humanitárna pomoc a podpora Charity je v tomto
naliehavom čase poskytovaná matkám s deťmi z Ukrajiny, ktorí utiekli, popri tom naďalej slúži
ostatným núdznym bez rozdielu. Moja almužna pomáha v aktuálnych krízových situáciách i v
každodennej vernej službe ľuďom v núdzi. Pridajme sa ku konkrétnym skutkom milosrdenstva
cez ruky Diecéznej charity Žilina. Možnosti podporiť zbierku na  www.charitaza.sk, plagátoch,
letákoch. Ďakujeme!
• Drahí bratia a sestry, v situácii pandémie sa kvôli ochrane zdravia veriacich dočasne pristúpilo
k rozdávaniu svätého prijímania do rúk. Po dôkladnom zvážení okolností a súčasnej cirkev-
nej praxe sa slovenskí biskupi rozhodli, že táto možnosť zostane zachovaná aj do budúcna.

Kongregácia  pre  Boží  kult  a  disciplínu  sviatostí  potvrdila  toto  rozhodnutie  Konferencie
biskupov Slovenska. Prijímať Eucharistiu do rúk bude preto možné aj po skončení pandemickej
situácie. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj
prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.

Ďakujeme  Vám za  úctu  a  zbožnosť,  ktorú  ste  viacero  mesiacov  prejavovali  pri  prijímaní
Pánovho Tela do rúk, s ohľadom na pandemické okolnosti. Duchovných otcov prosíme, aby sa
naďalej starali o správnu katechézu: Eucharistia nech je všade uctievaná a prijímaná v súlade s
katolíckou náukou.

S láskou i naliehavo zdôrazňujeme, aby sme Kristovo Telo prijímali vždy náležite disponovaní
a v posväcujúcej milosti. Eucharistia je pre nás najcennejším pokladom, prameňom života Cirkvi
i každého kresťana. Žehnajú Vás a denne sa za Vás modlia slovenskí biskupi.

Sv.omše Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
Kostol 
P. Márie

6:30
18:00

6:30 6:30
18:00

6:30 6:30
18:00 18:00

7:30  9:00
10:30

Radoľa 18:00 18:00 18:00 18:00 9:00



Farské oznamy
2. pôstna nedeľa 13.III.2022

Liturgický kalendár

Pondelok 14. III. 22 Féria
Utorok 15. III. 22 Féria
Streda 16. III. 22 Féria
Štvrtok 17. III. 22 Féria
Piatok 18. III. 22 Féria
Sobota 19. III. 22 Sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie - slávnosť
Nedeľa 20. III. 22 3. pôstna nedeľa

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte v čase pandémie telefón a mail – fpmknm.sk
• Utorok pozývame sa sv. omšu do Radole o 18:00 rodičov a prvoprijímajúce deti zo ZŠ v Radoli.
• Vo štvrtok bude rekolekčná sv. omša o 9:30. 
• Vo štvrtok pozývame sa sv. omšu o 16:30 rodičov a prvoprijímajúce deti zo ZŠ Clementisova.
• V sobotu, na Sviatok sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie bude sv. omša aj o 7:00.
• V sobotu o 18:00 pozývame na sv. omšu a stretnutie birmovancov (2. ročník).
• Pobožnosti krížovej cesty sú počas pôstu vo Farskom kostole Panny Márie v piatok o 17.15
hod. a v nedeľu o 15.00 hod.  V Radoli v piatok o 17.00 hod. a v nedeľu o 14.00 hod.
• V zbierke na Charitu sa minulý týždeň vyzbieralo 3.710 €. Za milodary vám v mene núdznych
veľmi pekne ďakujeme.

Sv.omše Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa

Kostol 
P. Márie

6:30

18:00

6:30 6:30
11:00*
18:00

6:30
9:30

16:30

6:30

18:00

7:00

18:00
7:30  9:00

10:30

Radoľa 14:00* 18:00 18:00 18:00 9:00
* Pohrebná svätá omša



Farské oznamy
3. pôstna nedeľa 20.III.2022

Liturgický kalendár

Pondelok 21. III. 22 Féria
Utorok 22. III. 22 Féria
Streda 23. III. 22 Féria
Štvrtok 24. III. 22 Féria
Piatok 25. III. 22 Zvestovanie Pána - slávnosť
Sobota 26. III. 22 Féria
Nedeľa 27. III. 22 4. pôstna nedeľa radosti, laetare

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte v čase pandémie telefón a mail – fpmknm.sk
• Utorok pozývame sa sv. omšu do Radole o 18:00 rodičov a prvoprijímajúce deti zo ZŠ v Radoli.
• Vo štvrtok pozývame sa sv. omšu o 16:30 rodičov a prvoprijímajúce deti zo ZŠ Clementisova.
• V sobotu o 18:00 pozývame na sv. omšu a stretnutie birmovancov (2. ročník).
• Pobožnosti krížovej cesty sú počas pôstu vo Farskom kostole Panny Márie v piatok o 17.15
hod. (bude sa ho modliť laické spoločenstvo) a v nedeľu o 15.00 hod.  V Radoli v piatok o 17.00
hod. a v nedeľu o 14.00 hod.
• V piatok (25. marca) bude v kostole Panny Márie Nikodémova noc. Od 19.00 do 22.00 hod.
Pozývame na poklonu krížu, modlitbu a príležitosť k svätej spovedi alebo rozhovoru s kňazom. 
•  Modlitbová iniciatíva 9 mesiacov za život vás v piatok 25. marca, na sviatok Zvestovania
Pána, srdečne pozýva do Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline na večernú svätú omšu o 18.00
h,  ktorá  bude  obetovaná  za  ochranu  nenarodených  detí.  Po  svätej  omši  bude  nasledovať
požehnanie  budúcich  mamičiek  a  modlitba  krížovej  cesty,  obetovanej  za  ochranu ľudského
života od počatia až po prirodzenú smrť. Všetci ste srdečne pozvaní.
• Diecézna charita Žilina ponúka 3 pracovné miesta s miestom výkonu práce v Žiline. Ide o ko-
ordinátora farských charít, projektového manažéra a koordinátora dobrovoľníkov / vzdelávania.
Stále prebieha materiálna a potravinová zbierka, z ktorej môžete čerpať, ak poskytujete ubyto-
vanie pre ľudí z Ukrajiny. Ďakujeme aj za každý finančný dar! Viac na www.charitaza.sk
•  Ak  máte  záujem o  pomoc ľuďom na Ukrajine  v  rámci  nášho dekanátu,  dávame vám do
pozornosti našu internetovú stránku fpmknm.sk .
•  Pozývame na Jarnú burzu oblečenia, ktorá bude tento týždeň v pondelok, stredu, piatok a
sobotu po večerných sv. omšiach a v nedeľu po každej svätej omši v dolnom kostole PM, v
priestoroch centra dolnej fary. Vyzbierané dobrovoľné príspevky pomôžu rodinám na Ukrajine. 
•  Fórum života organizuje 22.  ročník celoslovenskej  kampane  DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA.
Bližšie informácie na webe 25.marec.sk  
• V noci z 26. na 27. marca sa bude meniť čas z 2. na 3. hodinu.

Sv.omše Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
Kostol 
P. Márie

6:30
18:00

6:30 6:30
18:00

6:30
16:30

6:30
18:00 18:00

7:30  9:00
10:30

Radoľa 18:00 1818:00: 18:00 9:00



Farské oznamy
4. pôstna nedeľa 27.III.2022

Liturgický kalendár

Pondelok 28. III. 22 Féria
Utorok 29. III. 22 Féria
Streda 30. III. 22 Féria
Štvrtok 31. III. 22 Féria
Piatok 1. IV. 22 Féria
Sobota 2. IV. 22 Féria
Nedeľa 3. IV. 22 5. pôstna nedeľa

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte prednostne telefón a mail – fpmknm.sk
• Utorok pozývame sa sv. omšu do Radole o 18:00 rodičov a prvoprijímajúce deti zo ZŠ v Radoli.
• Vo štvrtok pozývame sa sv. omšu o 16:30 rodičov a prvoprijímajúce deti zo ZŠ Clementisova.
• V sobotu o 18:00 pozývame na sv. omšu a stretnutie birmovancov (2. ročník).
• V sobotu o 17:00 pozývame na Fatimskú sobotu.
• Pobožnosti krížovej cesty sú počas pôstu vo Farskom kostole Panny Márie v piatok o 17.15
hod. a v nedeľu o 15.00 hod.  V Radoli v piatok o 17.00 hod. a v nedeľu o 14.00 hod.

• Na prvý piatok bude celodenná adorácia od 7:00 do 16:30. Prosíme adorujúcich, aby sa zapísali
na adoračnú službu. Program adorácie nájdete na fpmknm.sk alebo na nástenke pred kostolom.

• Chorých a nevládnych k 1. piatku spovedáme v piatok od 9:00. Prosíme o nahlásenie v sakristii.

•  Na  budúcu  nedeľu  sa  koná  zbierka  na  pomoc  prenasledovaným kresťanom a  vojnovým
utečencom. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

•  Ak  máte  záujem o  pomoc ľuďom na Ukrajine  v  rámci  nášho dekanátu,  dávame vám do
pozornosti našu aktualizovanú internetovú stránku fpmknm.sk .

• Zápis na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta mesta KNM sa bude konať
v piatok 1. apríla a v pondelok 4. apríla 2022 v čase od 13.00 do 17.30 . Zákonní zástupcovia
si prinesú: občiansky preukaz, ďalej rodný list dieťaťa a kartičku poistenca dieťaťa. 
•  Cirkevná základná škola Kráľovnej pokoja so sídlom Na Závaží 2 v Žiline srdečne pozýva
rodičov s deťmi predškolákov na zápis do 1. ročníka, ktorý sa bude konať v dňoch 5. a 6. apríla
v priestoroch školy v čase od 15.00 do 17.30 hod. Bližšie informácie nájdete na  www.sskp.sk.  

Sv.omše Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
Kostol 
P. Márie

6:30
18:00

6:30 6:30
18:00

6:30
16:30

6:30
18:00 18:00

7:30  9:00
10:30

Radoľa 18:00 18:00 1818:00: 18:00 9:00

http://www.sskp.sk/


Farské oznamy
5. pôstna nedeľa 3.IV.2022

Liturgický kalendár

Pondelok 4. IV. 22 Féria
Utorok 5. IV. 22 Féria
Streda 6. IV. 22 Féria
Štvrtok 7. IV. 22 Féria
Piatok 8. IV. 22 Féria
Sobota 9. IV. 22 Féria
Nedeľa 10. IV. 22 6. Nedeľa utrpenia Pána - Kvetná nedeľa
• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte prednostne telefón a mail – fpmknm.sk
• Utorok pozývame sa sv. omšu do Radole o 18:00 rodičov a prvoprijímajúce deti zo ZŠ v Radoli.
• Vo štvrtok pozývame sa sv. omšu o 16:30 rodičov a prvoprijímajúce deti zo ZŠ Clementisova.
• V sobotu o 18:00 pozývame na sv. omšu a stretnutie birmovancov (2. ročník).
• Pobožnosti krížovej cesty sú počas pôstu vo Farskom kostole Panny Márie v piatok o 17.15
hod. a v nedeľu o 15.00 hod. 
• V Radoli v piatok o 17.00 hod. bude detská Krížová cesta. Srdečne pozývame deti a rodičov.
V nedeľu bude Krížová cesta v Radoli o 14.00 hod. spolu s predveľkonočnou sv. spoveďou.
• V  stredu  6.  apríla  po  rannej  svätej  omši  bude  upratovanie  kostola  pred  Veľkonočnými
sviatkami. Nakoľko kvôli pandémii nebol kostol dlhší čas dôkladnejšie upratovaný, pozývame a
prosíme ochotných dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť.
• Dnes sa koná zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Za
vaše milodary Pán Boh zaplať.
•  Ak  máte  záujem o  pomoc ľuďom na Ukrajine  v  rámci  nášho dekanátu,  dávame vám do
pozornosti našu aktualizovanú internetovú stránku fpmknm.sk .
•  Farská  charita  pripravila  aj  tento  rok  na  Kvetnú  nedeľu  akciu  „Bahniatka  a  palmové
ratolesti“, ktoré budú ponúkať za dobrovoľný príspevok pred svätými omšami pred obidvomi
kostolmi mesta. Výťažok bude použitý na pomoc núdznym.

Sv.omše Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
Kostol 
P. Márie

6:30
18:00

6:30 6:30
18:00

6:30
16:30

6:30
18:00 18:00

7:30  9:00
10:30

Radoľa 18:00 18:00 1818:00: 18:00 9:00
Sviatosť zmierenia môžete prijať v pracovné dni pol hodinu pred svätými

omšami
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sv. omše a SPOVEDANIE vo VEĽKOM TÝŽDNI vo Farnosti P. Márie
11.-17.IV. Pondelok Utorok Str. Štv. Pia. Sob. Ned.

Kostol 
Panny
Márie

6:30
8:30-11:30

15:00
17:00-20:00

6:30
8:30-11:30

15:00
17:00-20:00

6:30

18:00
6:30
18:00 15:00 19:34

7:30
9:00

10:30

Radoľa 18:00 15:00 19:34 9:00
Sväté prijímanie sa počas svätej spovede podávať NEBUDE !



Veľkopiatkové obrady    Veľkonočná vigília



Farské oznamy
Nedeľa utrpenia Pána 10.IV.2022

Liturgický kalendár

Pondelok 11. IV. 22 Féria
Utorok 12. IV. 22 Féria
Streda 13. IV. 22 Féria
Štvrtok 14. IV. 22 Štvrtok Pánovej večere
Piatok 15. IV. 22 Piatok Utrpenia Pána
Sobota 16. IV. 22 Svätá sobota
Nedeľa 17. IV. 22 Veľkonočná nedeľa

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte prednostne telefón a mail – fpmknm.sk
•  Vo  Veľkonočnom trojdní  môžeme získať úplné odpustky: na Zelený štvrtok pri  speve
Ctime túto sviatosť;  na Veľký piatok pri  nábožnej  poklone krížu a na Veľkonočnú vigíliu  pri
obnove krstných sľubov.
• Na  Zelený štvrtok budú sväté omše o 18.00 hod. Po svätých omšiach bude príležitosť k
súkromnej modlitbe. Vo Farskom kostole Panny Márie do 21.00 hod. a v Radoli do 20.00 hod.
• Na Veľký piatok bude pobožnosť krížovej cesty od kostola svätého Jakuba o 10.30 hod.
• Na Veľký piatok o 15:00 sa začneme modliť  Deviatnik Božieho milosrdenstva.  O 15:15
začnú Obrady Veľkého piatka. Poklona krížu bude vo Farskom kostole Panny Márie a v Radoli
do 19.00 hod. V tento deň je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
• Na Veľký piatok a na Bielu sobotu bude ráno o 07.30 hod. vo Farskom kostole Panny Márie a
v Radoli modlitba posvätného čítania a ranných chvál.
• Na Bielu sobotu bude vo Farskom kostole Panny Márie od 08.00 hod. do 19.15 hod. príležitosť
poklony pri Božom hrobe. Prosíme o zapísanie sa na rozpis adorácie, aby bol vždy niekto v
kostole. Rozpis je vzadu na stolíku.
• Veľkonočná vigília začne o 19.34 hod. Môžete si priniesť sviece na obnovu krstných sľubov.
• Na Veľkonočnú nedeľu bude  veľkonočná ofera  na potreby farnosti. Za vaše milodary Pán
Boh zaplať.
• Na Veľkonočnú nedeľu pozývame na modlitbu vešpier o 17.00 hod.
• V zbierke na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom sa v našej farnosti
vyzbieralo 2.000 €. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
•  Zajtra  bude  doručená  už  tretia  potravinová  pomoc  nášho  dekanátu  na  Ukrajinu.  Bližšie
informácie nájdete na našej aktualizovanej stránke fpmknm.sk .
•  Pán  Boh  zaplať  všetkým,  ktorí  sa  ochotne  zapojili  do  upratovania  kostola  a  všetkým
dobrovoľníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k charitatívnej akcii „bahniatka“. 

Sv. omše a SPOVEDANIE vo VEĽKOM TÝŽDNI vo Farnosti P. Márie
11.-17.IV. Pondelok Utorok Str. Štv. Pia. Sob. Ned.

Kostol 
Panny
Márie

6:30
8:30-11:30

15:00
17:00-20:00

6:30
8:30-11:30

15:00
17:00-20:00

6:30

18:00
6:30
18:00 15:00 19:34

7:30
9:00

10:30

Radoľa 18:00 15:00 19:34 9:00
Sväté prijímanie sa počas svätej spovede podávať NEBUDE !

Veľkopiatkové obrady    Veľkonočná vigília



Farské oznamy
Veľkonočná nedeľa 17.IV.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 18. IV. 22 Pondelok vo Veľkonočnej oktáve

Utorok 19. IV. 22 Utorok vo Veľkonočnej oktáve

Streda 20. IV. 22 Streda vo Veľkonočnej oktáve

Štvrtok 21. IV. 22 Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve

Piatok 22. IV. 22 Piatok vo Veľkonočnej oktáve

Sobota 23. IV. 22 Sobota vo Veľkonočnej oktáve

Nedeľa 24. IV. 22 2. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho Milosrdenstva

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte prednostne telefón a mail – fpmknm.sk
• Dnes slávime Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania. Pri svätých omšiach je veľkonočná ofera
na potreby farnosti. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
• Dnes o 16:40 vás pozývame do Farského kostola Panny Márie na Novénu k Božiemu milosrdenstvu
a o 17.00 na slávnostné, spievané vešpery.
• Vo štvrtok pozývame sa sv. omšu o 16:30 rodičov a prvoprijímajúce deti zo ZŠ Clementisova.
• V sobotu o 18:00 pozývame na sv. omšu a stretnutie birmovancov (2. ročník).
• V sobotu (23. IV.) slávime v Radoli výročie posvätenia kostola. Slávnostná sv. omša bude o 17:00.
• Budúcu nedeľu slávime  2. veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Božieho milosrdenstva.  Každý, kto si v
tento  deň  v  kostole  alebo  v  kaplnke  nábožne  uctí  obraz  Božieho  Milosrdenstva  a  splní  predpísané
podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca) a
pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo
(napr. milosrdný Ježišu dôverujem v Teba), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

Sv.omše Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
Kostol 
P. Márie

7:30   9:00
10:10 10:30

6:30 15:00 6:30 15:00
18:00

6:30 15:00
16:30

6:30 15:00
18:00

15:00
18:00

7:30   9:00
10:30

Radoľa 9:00 18:00 18:00 1818:00: 17:00 9:00
B. Lehota 10:30

Novéna k Božiemu Milosrdenstvu  Sviatosť zmierenia pol hodinu pred svätými omšami
• Miešaný spevácky zbor Shema v spolupráci s Mestským komorných orchestrom Kysucké Nové Mesto,
Vás  pozývajú  na  Veľkonočný  koncert na  ktorom  zaznie  hudobno-dramatické  pásmo  Príbeh
Milosrdenstva.  Dielo  nesie  hlboké  duchovné  posolstvo  a  svojím  poetickým  spracovaním  nenásilne
ponúka východisko z ťažkostí, ktoré zažíva ľudstvo v poslednom období, ale i z hľadiska vekov. Koncert
sa uskutoční 23. apríla o 19:00 hod. vo Farskom kostole Panny Márie v Kysuckom Novom Meste. 
• Farská charita ďakuje všetkým, ktorí kúpou bahniatok na Kvetnú nedeľu prispeli na pomoc núdznym.
V obidvoch farnostiach sa vyzbieralo spolu 2.132,51 €.
•  V  pondelok  sa podarilo  doručiť  na  Ukrajinu  už  tretiu  potravinová  pomoc  nášho  dekanátu.  Bližšie
informácie nájdete na našej aktualizovanej stránke fpmknm.sk .
• Poďakovanie - Úprimné Pán Boh zaplať aj v mene všetkých farníkov vyslovujem organistom, spevákom,
kostolníkom,  miništrantom,  hasičom za  stráž  pri  Božom hrobe,  tým,  ktorí  upratali  a  vyzdobili  kostol  a
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli ku krásnej oslave Zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista.
Nech ich Pán Boh odmení svojím požehnaním.
Milostiplné prežitie Veľkej Noci, veľa zdravia, pokoja, lásky a božieho požehnania Vám všetkým z celého

srdca želajú vaši kňazi: Kamil Lieskovský, Michal Meliš,



Farské oznamy
2. Veľkonočná nedeľa 24.IV.2022

Nedeľa Božieho Milosrdenstva
Liturgický kalendár

Pondelok 25. IV. 22 Sv. Marka, evanjelistu – sviatok 
Utorok 26. IV. 22 Féria
Streda 27. IV. 22 Féria

Štvrtok 28. IV. 22 Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka – ľubovoľná spomienka
Sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza – ľubovoľná spomienka

Piatok 29. IV. 22 Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy - sviatok
Sobota 30. IV. 22 Sv. Pia V., pápeža – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 1. V. 22 3. Veľkonočná nedeľa
• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte prednostne telefón a mail – fpmknm.sk
• Dnes slávime 2. veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Božieho milosrdenstva. Každý, kto si v tento deň v
kostole alebo v kaplnke nábožne uctí obraz Božieho Milosrdenstva a splní predpísané podmienky na
získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca) a pomodlí sa
Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr.
milosrdný Ježišu dôverujem v Teba), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. O
15:00 vás pozývame do Farského kostola Panny Márie na korunku k Božiemu milosrdenstvu.
• Utorok pozývame na sv. omšu do Radole o 18:00 rodičov a prvoprijímajúce deti zo ZŠ v Radoli.
• Vo štvrtok pozývame na sv. omšu o 16:30 rodičov a prvoprijímajúce deti zo ZŠ Clementisova.
• V sobotu o 18:00 pozývame na sv. omšu a stretnutie birmovancov (2. ročník).
• Na budúcu nedeľu, bude po sv. omši v Radoli vyhodnotenie pôstnej aktivity Exodus s deťmi a po ňom
bude nasledovať krátky nácvik piesní s prvoprímajúcimi deťmi.
• Diecézna liturgická komisia otvára nový kurz formácie akolytov, ktorý bude prebiehať v Diecéznom
centre od mája 2022 do februára 2023 raz mesačne. Prvé stretnutie bude už 21. mája. Podmienkou je
vek aspoň 30 rokov, minimálne 3 roky aktívnej služby pri rozdávaní sv. prijímania. Kto má záujem, nech
sa čím skôr prihlási u pána farára.
•  Diecézna  liturgická  komisia  pozýva  všetkých  organistov,  chrámových  hudobníkov  a  spevákov  na
formačné stretnutie do Diecézneho centra v Žiline, ktoré sa uskutoční v sobotu 25. júna 2022 s témou
„Nová  tvorba  liturgických  spevov  a  jej  použitie  v  praxi“.  Záujemcovia  sa  môžu  prihlásiť  na:
liturgická.komisia@dcza.sk do 10. júna 2022. V emaile prosíme uviesť telefonický a emajlový kontakt
a názov farnosti. Účastnícky poplatok je 5 eur.
• Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine.
Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške
prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch
milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh
nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas
strápených.  Ani  my nestraťme súcit  s trpiacimi  a nezatvorme si  pred nimi svoje srdcia.  Pomáhajme
naďalej, a to nielen mate-riálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich
spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a
denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.
• Na našej stránke fpmknm.sk nájdete aj Veľkonočný pozdrav otca Michala z Ukrajiny.
• Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby farnosti. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
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Farské oznamy
3. Veľkonočná nedeľa 1.V.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 2. V. 22 Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

Utorok 3. V. 22 Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok
Streda 4. V. 22 Sv. Floriána, mučeníka

Štvrtok 5. V. 22 Féria

Piatok 6. V. 22 Féria

Sobota 7. V. 22 Sv. Pia V., pápeža – ľubovoľná spomienka

Nedeľa 8. V. 22 4. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého pastiera

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte prednostne telefón a mail – fpmknm.sk
• V máji sa k úcte Panny Márie budeme pred svätými omšami modlievať Loretánske litánie.
• Vo štvrtok o 16:30 pozývame do Kostola P. Márie rodičov a prvoprijímajúce deti zo ZŠ Clementisova.
• V sobotu o 18:00 pozývame na sv. omšu a stretnutie birmovancov (2. ročník).
• Sviatosť birmovania bude v našej farnosti 15. mája 2022 o 11:00.
• V sobotu o 17:00 pozývame na Fatimskú sobotu.
•  Na prvý piatok bude  celodenná adorácia  od 7:00 do 17:30. Prosíme adorujúcich, aby sa zapísali na
adoračnú službu. Program adorácie nájdete na fpmknm.sk alebo na nástenke pred kostolom.
• Spovedať k prvému piatku budeme vo Farskom kostole Panny Márie v stredu a v piatok od 16.30. V
Radoli vo štvrtok od 17.00. O 18.00 bude svätá omša. Po svätej omši bude adorácia.
• Chorých a nevládnych k 1. piatku spovedáme v piatok od 9:00. Prosíme o nahlásenie v sakristii.

Oznamy pre filiálku Radoľa:
• Utorok pozývame sa sv. omšu do Radole o 18:00 rodičov a prvoprijímajúce deti zo ZŠ v Radoli.
• V piatok o 16.00 pozývame všetky deti na detské kresťanské stretko, ktoré bude konať pred kostolom v
Radoli. Prosíme všetkých záujemcov, aby nám ohlásili svoju účasť najneskôr do štvrtku na e-mailovú
adresu: spevokol.radola@gmail.

• V sobotu 7. mája 2022 sa budú v radoľskom kostole umývať okná od 8.00 h ráno. Pozývame všetkých
ochotných, ktorí sa chcú pridať, radi privítame i mladších.
• Na budúcu nedeľu, bude po sv. omši v Radoli krátky nácvik piesní s prvoprímajúcimi deťmi.

- - -
• Diecézna liturgická komisia otvára nový kurz formácie akolytov, ktorý bude prebiehať v Diecéznom
centre od mája 2022 do februára 2023 raz mesačne. Prvé stretnutie bude už 21. mája. Podmienkou je
vek aspoň 30 rokov, minimálne 3 roky aktívnej služby pri rozdávaní sv. prijímania. Kto má záujem, nech
sa čím skôr prihlási u pána farára.
• Dnes sa koná prvonedeľná zbierka na potreby farnosti. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
• Na budúcu nedeľu - Nedeľu Dobrého pastiera sa koná Zbierka na seminár. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
• Ak máte záujem zapojiť sa do pomoci Ukrajine, dávame do pozoznosti našu stránku fpmknm.sk .
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Farské oznamy
4. Veľkonočná nedeľa 8.V.2022

Nedeľa Dobrého pastiera
Liturgický kalendár

Pondelok 9. V. 22 Féria
Utorok 10. V. 22 Sv. Jána z Avily, kňaza a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka
Streda 11. V. 22 Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice - ľubovoľná spomienka

Štvrtok 12. V. 22 Sv. Nerea a Achila, mučeníkov - ľubovoľná spomienka, alebo
Sv. Pankráca, mučeníka - ľubovoľná spomienka

Piatok 13. V. 22 Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej – ľubovoľná spomienka
Sobota 14. V. 22 Sv. Mateja, apoštola - sviatok
Nedeľa 15. V. 22 5. Veľkonočná nedeľa

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte prednostne telefón a mail – fpmknm.sk
•  Dnes  slávime  Nedeľu  Dobrého  pastiera.  Pri  svätých  omšiach  je  zbierka  na  kňazský
seminár. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
• V máji sa k úcte Panny Márie pred svätými omšami modlievame Loretánske litánie.
•  Utorok pozývame sa sv. omšu do Radole o 18:00 rodičov a prvoprijímajúce deti  zo ZŠ v
Radoli.
•  Vo  štvrtok  o  16:30  pozývame  do  Kostola  P.  Márie  rodičov  a  prvoprijímajúce  deti  zo  ZŠ
Clementisova.
•  V piatok (13. mája), na spomienku Panny Márie Fatimskej, bude o 17.00 hod.  mariánske
večeradlo s fatimským ružencom. Ak by bol niekto ochotný zapojiť sa do predmodlievania
desiatkov ruženca a nesenia sochy v sprievode, nech príde pred večeradlom do sakristie.
• V sobotu o 10.00 bude svätá spoveď LEN PRE BIRMOVANCOV a o 9.00 hod. bude nácvik.
Sviatosť birmovania vyslúži otec biskup Mons. Tomáš Galis v našej farnosti v nedeľu o 11:00.
Táto sv. omša je primárne vyhradená pre birmovancov a ich príbuzných.
• Na budúcu nedeľu, bude po sv. omši v Radoli krátky nácvik piesní s prvoprímajúcimi deťmi.
• POZVÁNKA: Inštitút Communio s farnosťami Žilina Vlčince a Žilina Solinky pozývajú na Deň s
diecéznym  časopisom,  ktorý  sa  uskutoční  v  sobotu  14.  mája  2022  v  areáli  Univerzitného
pastoračného  centra  v  Žiline  (Paľova  búda).  Program  pre  celú  rodinu  a  všetky  generácie
ponúkne zábavu aj poučenie, možnosť športu aj svätú omšu. Začiatok o 9.00. Všetci sú srdečne
pozvaní. Viac na plagáte. 
•  POZVÁNKA:  Inštitút  Communio  pozýva  na  diskusiu  Slovensko  a  Európa  2030,  ktorá  sa
uskutoční v utorok 10. mája v Diecéznom centre v Žiline o 17.00. Hostia: Ján Baránek a Ivan
Štefanec. 
•  Ak  máte  záujem  zapojiť  sa  do  pomoci  Ukrajine,  dávame  do  pozoznosti  našu  stránku
fpmknm.sk .
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Farské oznamy
5. Veľkonočná nedeľa 15.V.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 16. V. 22 Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka
Utorok 17. V. 22 Féria
Streda 18. V. 22 Sv. Jána I. pápeža a mučeníka  – ľubovoľná spomienka
Štvrtok 19. V. 22 Féria
Piatok 20. V. 22 Sv. Bernerdína Sienského, kňaza – ľubovoľná spomienka
Sobota 21. V. 22 Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza - sviatok
Nedeľa 22. V. 22 6. Veľkonočná nedeľa

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte prednostne telefón a mail – fpmknm.sk
• Utorok pozývame sa sv. omšu do Radole o 18:00 rodičov a prvoprijímajúce deti  zo ZŠ v
Radoli.
• Na budúcu nedeľu, bude po sv. omši v Radoli krátky nácvik piesní s prvoprímajúcimi deťmi.
•  Vo  štvrtok  o  16:30  pozývame  do  Kostola  P.  Márie  rodičov  a  prvoprijímajúce  deti  zo  ZŠ
Clementisova.
• Minulú nedeľu sa v zbierke na seminár vyzbieralo 1.311 €. Za vaše milodary Pán Boh odmeň.
• Sviatosť manželstva chcú prijať:
Dušan Halúska a Dáša Brodňanová z KNM. - sobáš 21.5.2022 v KNM.
Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to oznámi na Farskom úrade.
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Farské oznamy
6. Veľkonočná nedeľa 22.V.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 23. V. 22 Féria
Utorok 24. V. 22 Féria

Streda 25. V. 22
Sv. Bédu ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi  – ľubovoľná spomienka
Sv. Gregora VII, pápeža  – ľubovoľná spomienka
Sv. Magdalény de Pazzi, panny  – ľubovoľná spomienka

Štvrtok 26. V. 22 Nanebovstúpenie Pána - slávnosť
Piatok 27. V. 22 Sv. Augustína z Canterbury, biskupa – ľubovoľná spomienka
Sobota 28. V. 22 Féria
Nedeľa 29. V. 22 7. Veľkonočná nedeľa

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte prednostne telefón a mail – fpmknm.sk
• Utorok pozývame sa sv. omšu do Radole o 18:00 rodičov a prvoprijímajúce deti  zo ZŠ v
Radoli. Sv. spoveď bude v sobotu o 9:00 a sv. prijímanie v nedeľu o 10:30.
•  Vo  štvrtok  o  16:30  pozývame  do  Kostola  P.  Márie  rodičov  a  prvoprijímajúce  deti  zo  ZŠ
Clementisova. Sv. spoveď bude v sobotu o 9:00 a sv. prijímanie v nedeľu o 10:30. (Prosíme,
aby ste sv. omšu nechali pre deti a ich rodiny).
•  Tri  dni  pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána sú  prosebnými dňami,  kedy prosíme za
úrodu. Po svätej omši v pondelok (23. mája) bude pobožnosť za požehnanie úrody.
•  Vo  štvrtok  (30.  mája)  budeme sláviť  slávnosť  Nanebovstúpenia  Pána.  Je  to  prikázaný
sviatok. Sväté omše budú vo Farskom kostole Panny Márie o 06.30, 16:30 a o 18.00 hod. V
Radoli o 18.00 hod. V stredu bude večerná svätá omša už zo slávnosti.
• Piatok sa po svätých omšiach začíname modliť Deviatnik k Duchu Svätému. 
• V piatok (27. mája) bude v kostole Panny Márie Nikodémova noc. Od 19.00 do 22.00 hod.
Pozývame na adoráciu, modlitbu a príležitosť k svätej spovedi alebo rozhovoru s kňazom. 
• Sviatosť manželstva chcú prijať:

Martin Jurák a Veronika Čičalová z KNM. - sobáš 28.5.2022 v KNM.
Daniel Gocoliak a Dominika Vlčková z KNM. - sobáš 3.6.2022 v KNM.
Matej Januš a Kristína Janušová z KNM. - sobáš 4.6.2022 v KNM.
Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to oznámi na Farskom úrade.

• Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Za milodary vopred Pán Boh zaplať.
• Základná umelecká škola Ladislava Árvaya v Žiline ponúka možnosť prihlásiť sa na štvorročné
štúdium  hry  na  organe,  určené  pre  absolventov  prvého  cyklu  klavíra  ZUŠ,  ale  aj  pre  už
dospelých  záujemcov  a  chrámových  organistov,  ktorí  sa  chcú  zdokonaliť  pod  vedením
kvalifikovaného  pedagóga.  Talentové  skúšky  pre  školský  rok  2022/2023,  sa  budú  konať  v
budove ZUŠ na Dolnom vale, od 30.5. do 3.6., každý deň v čase 13:00 až 17:00 hod. Viac
informácií nájdete na www.zuszilina.sk, alebo na maili sakralnahudba@gmail.com.
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Farské oznamy
7. Veľkonočná nedeľa 29.V.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 30. V. 22 Féria
Utorok 31. V. 22 Féria
Streda 1. VI. 22 Sv. Justína, mučeníka - spomienka
Štvrtok 2. VI. 22 Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov -  ľubovoľná spomienka
Piatok 3. VI. 22 Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov - spomienka
Sobota 4. VI. 22 Féria
Nedeľa 5. VI. 22 8. Veľkonočná nedeľa – Zoslanie Ducha Svätého

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte prednostne telefón a mail – fpmknm.sk
• Dnes o 15:00 sa vo Farskom kostole budeme modliť Deviatnik k Duchu Svätému.
• Dnes začína v našej diecéze duchovná príprava na 10. Svetové stretnutie rodín v Ríme. O 16.00 sa cez
diecéznu  stránku  www.dcza.sk môžete  pripoijiť  k  online  katechéze,  na  ktorej  zaznejú  podnety  k
manželskému poslaniu a tiež svedectvo na tému Osamotenosť v rodine a povolanie k láske.
• Na prvý piatok bude celodenná adorácia od 7:00 do 14:30 a od 16:00 do 17:30. Prosíme adorujúcich, aby
sa zapísali na adoračnú službu. Program adorácie nájdete na fpmknm.sk alebo na nástenke pred kostolom.
• Spovedať k prvému piatku budeme vo Farskom kostole Panny Márie v stredu a v piatok od 16.30. V
Radoli vo štvrtok od 17.00. O 18.00 bude svätá omša. Po svätej omši bude adorácia.
• Chorých a nevládnych k 1. piatku spovedáme v piatok od 9:00. Prosíme o nahlásenie v sakristii.
• V sobotu o 17:00 pozývame na Fatimskú sobotu.

•  Na budúcu sobotu  o  18:00 budeme sláviť  Turíčnu vigílnu sv.  omšu s  predĺženým slávením
bohoslužby slova. Budeme si vyprosovať dary Ducha Svätého na našej ceste do večnosti.
• Sviatosť manželstva chcú prijať:

Daniel Gocoliak a Dominika Vlčková z KNM. - sobáš 3.6.2022 v KNM.
Matej Januš a Kristína Janušová z KNM. - sobáš 4.6.2022 v KNM.
Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to oznámi na Farskom úrade.

• Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédiá. Za milodary vopred Pán Boh zaplať.
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Farské oznamy
8. Veľkonočná nedeľa 5.VI.2022

Zoslanie Ducha Svätého - slávnosť
Liturgický kalendár

Pondelok 6. VI. 22 Preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi – spomienka
Utorok 7. VI. 22 Féria
Streda 8. VI. 22 Féria
Štvrtok 9. VI. 22 Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza - sviatok
Piatok 10. VI. 22 Féria
Sobota 11. VI. 22 Sv. Barnabáša, apoštola – spomienka 
Nedeľa 12. VI. 22 11. nedeľa cez rok - Slávnosť Najsvätejšej Trojice

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte prednostne telefón a mail – fpmknm.sk
• Nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie a začína Cezročné obdobie.
•  Vo štvrtok slávime sviatok  Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza a zároveň
štvrté výročie posviacky nášho chrámu. Pri  tejto príležitosti  bude po rannej  sv.  omši  vyložená
Sviatosť Oltárna až do večernej sv. omše o 18:00. Nájdite si čas a príďte sa poďakovať Pánu Bohu
za dar chrámu a za všetkých našich predkov, ktorí budovali a starali sa o zveľadenie nášho kostola.
V tento deň je možné získať plnomocné odpustky. (Nábožná návšteva kostola, Vyznanie viery a
Otče náš. Modlitba na úmysel sv. Otca, sv. spoveď a sv. prijímanie.)
• V piatok o 17:00 vás pozývame na modlitbovú vigíliu pred prijatím sviatosti posvätného stavu diakonátu
a presbyterátu. Budeme vyprosovať potrebné milosti aj pre nášho farníka Zdenka Mravca, ktorý prijme
sviatosť  diakonátu.  Kňazská a diakonská vysviacka bude v Kostole Sedembolestnej  Panny Márie  v
Žiline na Vlčincoch 11. júna 2022 o 10.00 hod. 

•  V piatok 10.  6.  2022 pozývame všetky deti  na detské kresťanské stretko,  ktoré bude konať pred
kostolom v Radoli o 16.00 h. Prosíme všetkých záujemcov, aby nám ohlásili svoju účasť najneskôr do
štvrtku na e-mailovú adresu: spevokol.radola@gmail.com
• Inštitút Communio pozýva na diskusiu Sociálne Slovensko 2030, ktorá sa uskutoční v utorok 7.
júna o 17.00 v Diecéznom centre v Žiline. Hosťami budú: Miroslav Cangár z Ministerstva práce,
sociálnych  vecí  a  rodiny  SR  a  Soňa  Holúbková,  zakladateľka  Nadácie  Krajina  harmónie.
Inteligentná diskusia o prítomnosti  a  budúcnosti  našej  krajiny.  Moderuje Júlia  Kavecká,  Rádio
Lumen. 
• Minulú nedeľu sa v zbierke na katolícke masmédiá vyzbieralo 828 €. Za vaše milodary Pán
Boh odmeň.
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Sviatosť zmierenia pol hodinu pred svätými omšami

mailto:spevokol.radola@gmail.com


Farské oznamy
11. nedeľa cez rok 12.VI.2022

Najsvätejšej Trojice - slávnosť
Liturgický kalendár

Pondelok 13. VI. 22 Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka
Utorok 14. VI. 22 Féria
Streda 15. VI. 22 Féria
Štvrtok 16. VI. 22 Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – Slávnosť
Piatok 17. VI. 22 Féria
Sobota 18. VI. 22 Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 19. VI. 22 12. nedeľa cez rok

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte prednostne telefón a mail – fpmknm.sk
• Vo štvrtok slávime slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok.
Sväté omše budú vo Farskom kostole Panny Márie o 06.30 a o 18.00 hod.
Večernú svätú omšu budeme sláviť spoločne obidve farnosti vo Farskom kostole Panny Márie a
po nej bude eucharistická procesia do Farského kostola svätého Jakuba, kde bude ukončenie
procesie a eucharistické požehnanie. Prosíme vás o prípravu prvých dvoch oltárikov.
V Radoli bude svätá omša o 18.00 hod. a po nej eucharistická adorácia.
Večerná svätá omša v stredu bude už zo slávnosti.
Pri speve Ctime túto Sviatosť slávnu, môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
•  Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby si pri organizovaní mimoškolskej činnosti v školskom
roku 2022/23 rezervovali utorok o 18:00 v kostole v Radoli pre deti z Radole a v stredu o 18:00 vo
farskom kostole pre deti zo ZŠ Clementisova. V tomto čase v rámci sv. omše bude prebiehať
príprava detí k 1. sv. prijímaniu.
• Sviatosť manželstva chcú prijať:

Roman Vajdík a Kristína Šutá z KNM. - sobáš 25.6.2022 v KNM.
Martin Kubjatko z Radole a Katarína Ščambová z KNM. - sobáš 2.7.2022 v KNM.
Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to oznámi na Farskom úrade.

• Zajtra o 18:00 vás srdečne pozývame na koncert v rámci celoslovenského festivalu klasickej
hudby „Pro musica nostra“,  ktorý bude v našom Farskom kostole  Panny Márie  a v  ktorom
vysupuje aj rodák z KNM Gustáv Beláček. (Svätá omša bude ráno o 6:30).
•  Oznam pre  Radoľu:  Milé  deti!  Srdečne  Vás  pozývame zapojiť  sa  do  výtvarnej  súťaže  s
názvom Nakresli môj chrám. Podmienkou je nakresliť ľubovoľnou technikou kostol sv. Cyrila a
Metoda v Radoli na formát A4. Na druhú stranu napíšte prosím svoje meno a mailovú adresu.
Svoje výtvory odovzdajte najneskôr do 26.6.2022 v sakristii v kostole v Radoli. Každý, kto sa
zapojí, bude odmenený a víťaz získa špeciálnu cenu!
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Farské oznamy
12. nedeľa cez rok 19.VI.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 20. VI. 22 Féria
Utorok 21. VI. 22 Sv Alojza Gonzágu, rehoľníka

Streda 22. VI. 22 Sv. Pavlína z Noly, biskupa – ľubovoľná spomienka
Sv. Jána Fishera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov – ľub. spom.

Štvrtok 23. VI. 22 Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť
Piatok 24. VI. 22 Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – slávnosť 
Sobota 25. VI. 22 Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie
Nedeľa 26. VI. 22 13. nedeľa cez rok

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte prednostne telefón a mail – fpmknm.sk
• V piatok (28. júna) slávime slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Sväté omše budú vo Farskom
kostole  Panny  Márie  o  06.30  a  o  18.00  hod.  V  Radoli  o  18.00  hod.  Po  svätých  omšiach  bude
odprosujúca pobožnosť. Pri recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môžeme za obvyklých podmienok získať
úplné odpustky.
•  V  piatok  (24.  júna)  bude  v  kostole  svätého  Jakuba  Nikodémova  noc.  Od  19.00  do  22.00  hod.
Pozývame na adoráciu, modlitbu a príležitosť k svätej spovedi alebo rozhovoru s kňazom.
•   Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby si pri organizovaní mimoškolskej činnosti v školskom roku
2022/23 rezervovali utorok o 18:00 v kostole v Radoli pre deti z Radole a v stredu o 18:00 vo farskom kostole
pre deti zo ZŠ Clementisova. V tomto čase v rámci sv. omše bude prebiehať príprava detí k 1. sv. prijímaniu.
• Sviatosť manželstva chcú prijať:

Marek Jančok z Radole a Veronika Baránková z Rakovej – sobáš 25.6.2022 v Rakovej.
Roman Vajdík a Kristína Šutá z KNM. - sobáš 25.6.2022 v KNM.
Martin Kubjatko z Radole a Katarína Ščambová z KNM. - sobáš 2.7.2022 v KNM.
Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to oznámi na Farskom úrade.

• Na budúcu sobotu 25.6.2022 vás srdečne pozývame na púť z Radole na Živčákovú. Púť sa začne sv.
omšou v kostole sv. Cyrila a Metoda v Radoli o 6:30. Podrobnejšie informácie nájdete na nástenke alebo
na našej webovej stránke.
• V piatok o 16.00 pozývame všetky deti na detské kresťanské stretko, ktoré bude konať pred kostolom v
Radoli. Prosíme všetkých záujemcov, aby nám ohlásili svoju účasť najneskôr do štvrtku na e-mailovú
adresu: spevokol.radola@gmail.
• Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku sv. Petra a Pavla apoštolov (29.6.) sa na budúcu nedeľu koná „Zbierka
na dobročinné diela Svätého Otca“. 
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•  Drahé rodiny, na budúci týždeň sa uskutoční výnimočná udalosť pre rodiny: 10. Svetové stretnutie
rodín v Ríme s pápežom Františkom. Ten si želá, aby sa na budúcu nedeľu stretli rodiny po celom svete
aj v diecéznych mestách so svojimi biskupmi. Pozývam vás preto na diecézne stretnutie rodín, ktoré sa
uskutoční v Žiline v kostole na Vlčincoch na budúcu nedeľu 26. júna.  Začneme spoločným slávením
Eucharistie o 11.00 a modlitbou Anjel Pána v spojení so Svätým Otcom a s rodinami na stretnutí v Ríme.
Popoludní je pre vás pripravený hodnotný a zaujímavý program pre celú rodinu. Viac informácií nájdete
na farskej výveske, ako aj na diecéznej stránke alebo na stránke ssr2022.sk. Cez tieto stránky sa dnes
večer (v nedeľu) o 19.00 môžete pripojiť aj ku štvrtému online zastaveniu rodín v rámci duchovnej
prípravy. Zo srdca vám žehnám a teším sa na stretnutie s vami. Váš biskup Tomáš.

http://ssr2022.sk/
mailto:spevokol.radola@gmail.com


Farské oznamy
13. nedeľa cez rok 26.VI.2022

Liturgický kalendár

Pondelok 27. VI. 22 Sv. Ladislava – ľubovoľná spomienka
Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľub. spomienka

Utorok 28. VI. 22 Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka - spomienka
Streda 29. VI. 22 Sv. Petra a Pavla apoštolov – slávnosť
Štvrtok 30. VI. 22 Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme
Piatok 1. VII. 22 Féria
Sobota 2. VII. 22 Návšteva Preblahoslavenj Panny Márie – sviatok
Nedeľa 3. VII. 22 14. nedeľa cez rok

• Na  vybavenie  úradných  záležitostí počas  prázdnin  využívajte  telefón  a  mail.  V  prípade  potreby
osobného stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Počas prázdnin sú vo farnostiach Kysuckého Nového Mesta sväté omše v letnom režime. Rozpis si
môžete pozrieť na výveske. 

• V stredu slávime  prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla apoštolov. Podľa prvého cirkevného
prikázania – V nedeľu a prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši –  nás viaže pod
hriechom účasť na celej sv. omši. Okrem sv. omší v stredu (6:30; 18:00 a 18:00 v Radoli) sa bude
sláviť aj vigílna sv. omša v utorok večer v Radoli
•  Na prvý piatok bude  celodenná adorácia  od 7:00 do 17:30. Prosíme adorujúcich, aby sa zapísali na
adoračnú službu. Program adorácie nájdete na fpmknm.sk alebo na nástenke pred kostolom.
• Spovedať k prvému piatku budeme vo Farskom kostole Panny Márie v stredu a v piatok od 16.30. V
Radoli vo štvrtok od 17.00. O 18.00 bude svätá omša, v ktorej poďakujeme za uplynulý školský rok. Po svätej
omši bude adorácia.
• Chorých a nevládnych k 1. piatku spovedáme v piatok od 9:00. Prosíme o nahlásenie v sakristii.

• V sobotu bude o 17.00 hod. fatimská pobožnosť.
•   Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby si pri organizovaní mimoškolskej činnosti v školskom roku
2022/23 rezervovali utorok o 18:00 v kostole v Radoli pre deti z Radole a v stredu o 18:00 vo farskom kostole
pre deti zo ZŠ Clementisova. V tomto čase v rámci sv. omše bude prebiehať príprava detí k 1. sv. prijímaniu.
• Sviatosť manželstva chcú prijať:

Martin Kubjatko z Radole a Katarína Ščambová z KNM. - sobáš 2.7.2022 v Radoli.
Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to oznámi na Farskom úrade.

•  Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ladce a Nadácia AGAPA Ladce, Vás srdečne pozývajú na
medzinárodné kultúrno-duchovné podujatie  MLADOSŤ – NÁDEJ BUDÚCNOSTI do Skalného
sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov V SOBOTU 2. JÚLA 2022 od 13.00 h. Svätá
omša je o15.30 h. Program nájdete na webovej stránke a na plagáte na nástenke.
• Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby kostola. Za milodary Pán Boh zaplať.
•  Pri  príležitosti  blížiaceho  sa  sviatku  sv.  Petra  a  Pavla  apoštolov  (29.6.)  sa  dnes  koná  „Zbierka  na
dobročinné diela Svätého Otca“. 
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Farské oznamy
14. nedeľa cez rok 3.VII.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 4. VII. 22 Sv. Alžbety Portugalskej – ľubovoľná spomienka
Utorok 5. VII. 22 Sv. Cyrila a Metoda slovanských vierozvestov – slávnosť
Streda 6. VII. 22 Sv. Márie Goretti, panny a mučenice – ľubovoľná spomienka
Štvrtok 7. VII. 22 Sv. Antona Márie Zaccariu, kňaza – ľubovoľná spomienka
Piatok 8. VII. 22 Féria
Sobota 9. VII. 22 Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 10. VII. 22 15. nedeľa cez rok

• Na  vybavenie  úradných  záležitostí počas  prázdnin  využívajte  telefón  a  mail.  V  prípade
potreby osobného stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Počas prázdnin sú vo farnostiach Kysuckého Nového Mesta sväté omše v letnom režime.
Rozpis si môžete pozrieť na výveske. 
• V utorok (05. júla) slávime slávnosť svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov.
Sväté omše budú o 7:30 vo Farskom kostole Panny Márie a v Budatínskej Lehote.
V Radoli slávime patrocínium kostola. Svätá omša bude o 09.00 hod.
• Dnes sa koná prvonedeľná zbierka na potreby kostola. Za milodary Pán Boh zaplať.
•  Minulú nedeľu sa v „Zbierke na dobročinné diela  Svätého Otca“ vyzbieralo 828 €.  Za vaše
milodary vám veľmi pekne ďakujeme.
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Farské oznamy
15. nedeľa cez rok 10.VII.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 11. VII. 22 Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok
Utorok 12. VII. 22 Féria
Streda 13. VII. 22 Sv. Henricha – ľubovoľná spomienka
Štvrtok 14. VII. 22 Sv. Kamila de Lellis, kňaza – ľubovoľná spomienka
Piatok 15. VII. 22 Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sobota 16. VII. 22 Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 17. VII. 22 16. nedeľa cez rok

• Na  vybavenie  úradných  záležitostí počas  prázdnin  využívajte  telefón  a  mail.  V  prípade
potreby osobného stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Počas prázdnin sú vo farnostiach Kysuckého Nového Mesta sväté omše v letnom režime.
Rozpis si môžete pozrieť na výveske. 
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Farské oznamy
16. nedeľa cez rok 17.VII.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 18. VII. 22 Féria
Utorok 19. VII. 22 Féria
Streda 20. VII. 22 Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka - ľubovoľná spomienka 
Štvrtok 21. VII. 22 Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka 
Piatok 22. VII. 22 Sv. Márie Magdalény, sviatok
Sobota 23. VII. 22 Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy – sviatok 
Nedeľa 24. VII. 22 17. nedeľa cez rok

• Na  vybavenie  úradných  záležitostí počas  prázdnin  využívajte  telefón  a  mail.  V  prípade
potreby osobného stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Počas prázdnin sú vo farnostiach Kysuckého Nového Mesta sväté omše v letnom režime.
Rozpis si môžete pozrieť na výveske. 
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Farské oznamy
17. nedeľa cez rok 24.VII.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 25. VII. 22 Sv. Jakuba, apoštola, sviatok
Utorok 26. VII. 22 Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
Streda 27. VII. 22 Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka
Štvrtok 28. VII. 22 Féria
Piatok 29. VII. 22 Sv. Marty, Márie a Lazára, spomienka

Sobota 30. VII. 22
Sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi, alebo
Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice – ľub. spomienka
Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka

Nedeľa 31. VII. 22 18. nedeľa cez rok

• Na  vybavenie  úradných  záležitostí počas  prázdnin  využívajte  telefón  a  mail.  V  prípade
potreby osobného stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Počas prázdnin sú vo farnostiach Kysuckého Nového Mesta sväté omše v letnom režime.
Rozpis si môžete pozrieť na výveske. 
• Počas júlových dni prebieha výskum nájdenej krypty pod Katedrálou Najsv. Trojice v Žiline.
V sobotu 30.7. 2022 od 13.30 do 16.30 hod. je možné navštíviť archeologicko-antropologický
workshop, priamo pri krypte. V rámci workshopu bude komentovaná prehliadka a oboznámenie
s nájdenými nálezmi.
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Farské oznamy
18. nedeľa cez rok 31.VII.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 1. VIII. 22 Sv. Alfonza Márie de' Liguori  biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 

Utorok 2. VIII. 22 Sv. Euzébia Vercellského, biskupa, ľubovoľná spomienka
Sv. Petra Juliána Eymarta, kňaza, ľubovoľná spomienka

Streda 3. VIII. 22 Féria
Štvrtok 4. VIII. 22 Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spomienka

Piatok 5. VIII. 22 Výročie  posviacky  Hlavnej  mariánskej  baziliky  v  Ríme,  ľubovoľná
spomienka

Sobota 6. VIII. 22 Premenenie Pána – sviatok 
Nedeľa 7. VIII. 22 19. nedeľa cez rok

• Na  vybavenie  úradných  záležitostí počas  prázdnin  využívajte  telefón  a  mail.  V  prípade
potreby osobného stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Počas prázdnin sú vo farnostiach Kysuckého Nového Mesta sväté omše v letnom režime.
Rozpis si môžete pozrieť na výveske. 
• V utorok 2. 8. môžeme získať za obvyklých podmienok vo farských kostoloch, katedrálach,
bazilikách a františkánskych kostoloch úplné odpustky - PORCIUNKULY.
• Pozývame vás klaňať sa Bohu a čerpať silu jeho lásky v piatok do kostola sv. Jakuba. V piatok
po večernej sv. omši bude Eucharistická adorácia.
•  V  Žilinskej  diecéze  sa  v  auguste  slávia  sväté  omše  „Za  ochranu  života  od  počatia  po
prirodzenú smrť a za zachovanie Božieho plánu s človekom, manželstvom a rodinou v našej
krajine". V našej farnosti sa bude slúžiť svätá omša na tento úmysel v piatok 5.8.2022 o 18:00.
•  Naša  farnosť  a  Farnosť  sv.  Jakuba  organizuje  autobus  na  PÚŤ  K  SV.  FILOMÉNE  do
Spišského Podhradia vo štvrtok 11. 8. 2022. Bližšie informácie na plagáte. Prihlásiť sa môžete v
sakristii Kostola Panny Márie do budúcej nedele. Záloha 10 €.

•  Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby kostola. Za vaše milodary Pán Boh
zaplať.
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Farské oznamy
19. nedeľa cez rok 7.VIII.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 8. VIII. 22 Sv. Dominika, kňaza, spomienka

Utorok 9. VIII. 22 Sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej), mučenice, rehoľníčky, 
patrónky Európy - sviatok

Streda 10. VIII. 22 Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
Štvrtok 11. VIII. 22 Sv. Kláry, panny, spomienka
Piatok 12. VIII. 22 Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky – ľubovoľná spomienka

Sobota 13. VIII. 22 Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Sv. Ponciána, pápeža a Hipolita, kňaza, mučeníkov – ľub. spomienka

Nedeľa 14. VIII. 22 20. nedeľa cez rok

• Na  vybavenie  úradných  záležitostí počas  prázdnin  využívajte  telefón  a  mail.  V  prípade
potreby osobného stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Počas prázdnin sú vo farnostiach Kysuckého Nového Mesta sväté omše v letnom režime.
Rozpis si môžete pozrieť na výveske. 
•  Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby si pri organizovaní mimoškolskej činnosti v školskom
roku 2022/23 rezervovali utorok o 18:00 v kostole v Radoli pre deti z Radole a v stredu o 18:00 vo
farskom kostole pre deti zo ZŠ Clementisova. V tomto čase v rámci sv. omše bude prebiehať
príprava detí k 1. sv. prijímaniu.
• Sviatosť manželstva chcú prijať:

Erik Gašinec a Lucia Kokošíková z KNM. - sobáš 19.8.2022 (piatok) v Kys. Novom Meste.
Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to oznámi na Farskom úrade.

• Naša farnosť a Farnosť sv. Jakuba organizuje autobus na púť k sv. Filoméne do Spišského
Podhradia  vo  štvrtok  11.  8.  2022.  Nástup  do  autobusu  bude  na  autobusovej  zastávke
„Pivovarská bl.H.“ (pod dolnou farou) o 11:00. Ešte stále je možné prihlásiť sa. Cestovné 20 €.
Kontakt: Jarka Bugáňová 0911-379132.

• Dnes sa koná prvonedeľná zbierka na potreby kostola. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
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Farské oznamy
20. nedeľa cez rok 14.VIII.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 15. VIII. 22 Nanebovzatie Panny Márie - Slávnosť
Utorok 16. VIII. 22 Sv. Štefana Uhorského – ľubovoľná spomienka
Streda 17. VIII. 22 Féria
Štvrtok 18. VIII. 22 Sv. Helena
Piatok 19. VIII. 22 Sv. Jána Eudes, kňaza -  ľubovolná spomienka
Sobota 20. VIII. 22 Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi – spomienka
Nedeľa 21. VIII. 22 21. nedeľa cez rok

• Na  vybavenie  úradných  záležitostí počas  prázdnin  využívajte  telefón  a  mail.  V  prípade
potreby osobného stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Počas prázdnin sú vo farnostiach Kysuckého Nového Mesta sväté omše v letnom režime.
Rozpis si môžete pozrieť na výveske. 
•  Pondelok, slávime  prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Podľa prvého cirkevného
prikázania – V nedeľu a prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši –  nás viaže pod
hriechom účasť na celej sv. omši. Sväté omše budú podľa rozpisu v tabuľke.
•  Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby si pri organizovaní mimoškolskej činnosti v školskom
roku 2022/23 rezervovali utorok o 18:00 v kostole v Radoli pre deti z Radole a v stredu o 18:00 vo
farskom kostole pre deti zo ZŠ Clementisova. V tomto čase v rámci sv. omše bude prebiehať
príprava detí k 1. sv. prijímaniu.
• Sviatosť manželstva chcú prijať:

Erik Gašinec a Lucia Kokošíková z KNM. - sobáš 19.8.2022 (piatok) v Kys. Novom Meste.
Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to oznámi na Farskom úrade.

•  Minulý týždeň sa v prvonedeľnej zbierke na potreby kostola vyzbieralo 1.377 €. Za milodary Pán
Boh zaplať.
•   Farnosť Ladce vás pozýva na púť na Butkov. Plagát s podrobnými informáciami nájdete na
plagáte na nástenke a na našej internetovej stránke.
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Farské oznamy
21. nedeľa cez rok 21.VIII.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 22. VIII. 22 Panny Márie Kráľovnej - spomienka
Utorok 23. VIII. 22 Sv. Ruženy Limskej, panny -  ľubovolná spomienka
Streda 24. VIII. 22 Sv. Bartolomeja, apoštola; sviatok

Štvrtok 25. VIII. 22 Sv. Ľudovíta – ľubovoľná spomienka
Sv. Jozefa de Calazans, kňaza – ľubovoľná spomienka

Piatok 26. VIII. 22 Féria
Sobota 27. VIII. 22 Sv. Moniky - spomienka
Nedeľa 28. VIII. 22 22. nedeľa cez rok

• Na  vybavenie  úradných  záležitostí počas  prázdnin  využívajte  telefón  a  mail.  V  prípade
potreby osobného stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Počas prázdnin sú vo farnostiach Kysuckého Nového Mesta sväté omše v letnom režime.
Rozpis si môžete pozrieť na výveske. 
•  Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby si pri organizovaní mimoškolskej činnosti v školskom
roku 2022/23 rezervovali utorok o 18:00 v kostole v Radoli pre deti z Radole a v stredu o 18:00 vo
farskom kostole pre deti zo ZŠ Clementisova. V tomto čase v rámci sv. omše bude prebiehať
príprava detí k 1. sv. prijímaniu.
• Sviatosť manželstva chcú prijať:

Radoslav Dančura a Simona Kubalová z KNM. - sobáš 3.9.2022 v Radoli. 
Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to oznámi na Farskom úrade.

•  Ak chcete pomôcť misionárom, môžete nechať odslúžiť sv. omše na svoje úmysly. Úmysly si
môžete zapísať cez internet na stránke www.misijnediela.sk alebo si zoberte šek z kostola. 
•  V pondelok 29.08. vás srdečne pozývame na ďakovnú púť Svätojakubskou cestou z kostola
sv. Jakuba v KNM k Panne Márii na horu Živčáková. Touto púťou chceme ďakovať za milosti,
ktoré sme dostali a ďalej budeme dostávať od nášho Nebeského Otca na orodovanie Panny
Márie. Bližšie informácie na výveske.
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http://www.misijnediela.sk/


Farské oznamy
22. nedeľa cez rok 28.VIII.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 29. VIII. 22 Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka
Utorok 30. VIII. 22 Féria
Streda 31. VIII. 22 Féria
Štvrtok 1. IX. 22 Féria
Piatok 2. IX. 22 Féria
Sobota 3. IX. 22 Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa 4. IX. 22 23. nedeľa cez rok

• Na  vybavenie  úradných  záležitostí využívajte  prosím  telefón  a  mail.  V  prípade  potreby
osobného stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
•  Veni Sancte – Pri príležitosti začiatku školského roku pozývame v piatok večer o 18:00 na sv.
omšu všetkých žiakov a študentov, kde si budeme vyprosovať pomoc a dary Ducha Svätého.
• Na prvý piatok bude celodenná adorácia od 7:00 do 17:30. Prosíme adorujúcich, aby sa zapísali
na adoračnú službu. Program adorácie nájdete na fpmknm.sk alebo na nástenke pred kostolom.
• Spovedať k prvému piatku budeme vo Farskom kostole v stredu a v piatok od 16.30.

V Radoli vo štvrtok od 17.00. Po svätej omši bude adorácia.
• Chorých a nevládnych k 1. piatku spovedáme v piatok od 9:00. Prosíme o nahlásenie v sakristii.
• V sobotu bude o 17.00 hod. fatimská pobožnosť.
•  Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby si pri organizovaní mimoškolskej činnosti v školskom
roku 2022/23 rezervovali utorok o 18:00 v kostole v Radoli pre deti z Radole a v stredu o 18:00 vo
farskom kostole pre deti zo ZŠ Clementisova. V tomto čase v rámci sv. omše bude prebiehať
príprava detí k 1. sv. prijímaniu.
• Sviatosť manželstva chcú prijať:

Radoslav Dančura a Simona Kubalová z KNM. - sobáš 3.9.2022 v Radoli. 
Martin Muška z KNM a Karina Myšiaková z Ochodnice – sobáš v Ochodnici
Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to oznámi na Farskom úrade.

• Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby kostola. Za milodary Pán Boh zaplať.
•  Zajtra vás srdečne pozývame na púť na horu Živčáková. Bližšie informácie na výveske.
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Farské oznamy
23. nedeľa cez rok 4.IX.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 5. IX. 22 Féria
Utorok 6. IX. 22 Féria

Streda 7. IX. 22 Sv.  Marka  Križina,  Melichara  Grodzieckeho  a  Štefana  Pongrácza,
kňazov a mučeníkov - spomienka

Štvrtok 8. IX. 22 Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie - sviatok
Piatok 9. IX. 22 Sv. Petra Clavera, kňaza – ľubovoľná spomienka
Sobota 10. IX. 22 Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 11. IX. 22 24. nedeľa cez rok

• Na vybavenie  úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Školské vyučovanie na Základných školách v Kysuckom Novom Meste začína jednotne o 8.30
hod v pondelok 5.9.2022. Ďalšie informácie sú uvedené na webových stránkach škôl.
•  Rodičov prvoprijímajúcich deti pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole, alebo v
stredu  o  18:00  do  Farského  Kostola  Panny  Márie.  Nezáleží,  do  ktorej  školy  chodí  dieťa.
Zároveň ich prosím, aby priniesli vyplnenú prihlášku, ktorá je na našom webe. 
• Birmovancov pozývame na sv. omšu v sobotu večer. Neprihlásení (deviataci) nech si prinesú
so sebou aj vyplnené prihlášky, ktoré nájdu na našom webe.
• Sviatosť manželstva chcú prijať:

Roman Bajanek a Viera Mravcová z KNM. - sobáš 10.9.2022 v Kys. Novom Meste. 
Matej Cabúk a Zuzana Ševčíková z KNM. - sobáš 17.9.2022 v Kys. Novom Meste. 
Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to oznámi na Farskom úrade.

•  Na nástenke pred kostolom máte plagáty o Diecéznej púti mužov vo Višňovom (11.IX.22), a o
stretnutí mladých  „On je živý“ (30.IX.-2.X.22  www.onjezivy.sk). Informácie o Diecéznej zbierke
školských pomôcok nájdete na www.charitaza.sk; www.charitapomaha.sk .
•  Aj v školskom roku 2022/2023 vychádza katolícky časopis REBÍK, ktorý vydáva Vydavateľstvo
DON BOSCO. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis svojím
obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste, podporuje ich osobnostný rozvoj. Je vhodný aj
ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie, ale aj na vyplnenie voľného času v kruhu rodiny.
Rebrík  môžete  objednať  svojim  deťom  alebo  vnúčatám  prostredníctvom  internetovej  stránky
www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962 029.
• Dnes sa koná prvonedeľná zbierka na potreby kostola. Za milodary Pán Boh zaplať.
• V stredu, (14.IX.) na sviatok Povýšenia kríža nás farnosť Snežnica srdečne pozýva na sv. omšu
pri kaplnke na Medzivretení o 17:00. 

Sv.omše Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
Kostol

sv. Jakuba
7:00

18:00
6:30

17:00
7:00

17:00
6:30

17:00
7:00

17:00
7:00

17:00
7:00  9:30

11:00 18:30
Povina 15:45 9:45
Kostol 
P. Márie

6:30
18:00

6:30
18:00

6:30
18:00

6:30
18:00

6:30
18:00 18:00

7:30  9:00
10:30

Radoľa 18:00 18:00 18:00 6:30 9:00
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http://www.onjezivy.sk/


Farské oznamy
24. nedeľa cez rok 11.IX.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 12. IX. 22 Najsvätejšieho mena Mária - ľubovoľná spomienka
Utorok 13. IX. 22 Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda 14. IX. 22 Povýšenie sv. kríža - sviatok
Štvrtok 15. IX. 22 Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska - sviatok
Piatok 16. IX. 22 Sv. Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov - spomienka
Sobota 17. IX. 22 Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 18. IX. 22 25. nedeľa cez rok

• Na vybavenie  úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Birmovancov a rodičov prvoprijímajúcich detí prosím, aby pravidelne sledovali aktualizované
informácie na našej internetovej stránke fpmknm.sk . 
• Sviatosť manželstva chcú prijať:

Matej Cabúk a Zuzana Ševčíková z KNM. - sobáš 17.9.2022 v Kys. Novom Meste. 
Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to oznámi na Farskom úrade.

•  Minulý týždeň sa v prvonedeľnej zbierke na potreby kostola vyzbieralo 1.435 €. Za milodary Pán
Boh zaplať.
• Na budúcu nedeľu sa koná Zbierka na seminár. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
• Vzhľadom na plánované práce na oprave veže, večerné sväté omše okrem soboty nebudú. V
pondelok večer bude sv. omša v Kostole sv. Jakuba o 17:00.
•  Miešaný spevácky zbor  Shema v spolupráci  s  Mestským komorných orchestrom Kysucké
Nové Mesto, Vás pozývajú na hudobno-dramatické pásmo Príbeh Milosrdenstva. Dielo nesie
hlboké duchovné posolstvo a svojím poetickým spracovaním nenásilne ponúka východisko z
ťažkostí, ktoré zažíva ľudstvo v poslednom období, ale i z hľadiska vekov. Koncert sa uskutoční
25. septembra 2022 o 19:00 hod. vo Farskom kostole Panny Márie v Kysuckom Novom Meste. 
•  Členovia  Spolku  svätého  Vojtecha  si  môžu  v  sakristii  vyzdvihnúť  Pútnik  svätovojtešský  a
podielovú knihu. Členské na budúci rok je 8 €.
• V stredu, (14.IX.) na sviatok Povýšenia kríža nás farnosť Snežnica srdečne pozýva na sv. omšu
pri kaplnke na Medzivretení o 17:00. Zraz pútnikov bude v Radoli o 16:00 pri kríži na cintoríne (pri
jednote). V prípade zlého počasia sa púť zruší a sv. omša bude v kostole v Radoli.  O 16:00 si s
pánom farárom zo Snežnice telefonicky dáme vedieť či sa púť koná alebo nie.
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Farské oznamy
25. nedeľa cez rok 18.IX.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 19. IX. 22 Sv. Januára, biskupa a mučeníka – ľubovoľná spomienka

Utorok 20. IX. 22 Sv. Andrea Kima Taegona, kňaza Pavla Chong Hasanga a spoločníkov
mučeníkov - spomienka

Streda 21. IX. 22 Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok
Štvrtok 22. IX. 22 Féria
Piatok 23. IX. 22 Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza - spomienka
Sobota 24. IX. 22 Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 25. IX. 22 26. nedeľa cez rok

• Na vybavenie  úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Prvoprijímajúce deti z Radole a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole.
Rodičov zároveň prosím o sledovanie nových informácií na našej internetovej stránke. 
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie v sobotu večer.
• Milé deti, milí teenageri! Srdečne Vás všetkých pozývame na 2. detské kresťanské stretko,
ktoré sa uskutoční v piatok 23. septembra od 16.00 do 17.00 pred kostolom sv. Cyrila a Metoda
v Radoli. Tešíme sa na Vašu účasť!
•  Miešaný spevácky zbor  Shema v spolupráci  s  Mestským komorných orchestrom Kysucké
Nové Mesto, Vás pozývajú na hudobno-dramatické pásmo Príbeh Milosrdenstva. Dielo nesie
hlboké duchovné posolstvo a svojím poetickým spracovaním nenásilne ponúka východisko z
ťažkostí, ktoré zažíva ľudstvo v poslednom období, ale i z hľadiska vekov. Koncert sa uskutoční
25. septembra 2022 o 19:00 hod. vo Farskom kostole Panny Márie v Kysuckom Novom Meste. 
• Sviatosť manželstva chcú prijať:

Dávid Marčan a Romana Belanová z KNM. - sobáš 1.10.2022 v Kys. Novom Meste. 
Mário Andel z KNM a Kristína Kováčiková z Turzovky. - sobáš 24.9.2022 v Turzovke. 
Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to oznámi na Farskom úrade.

• Dnes sa koná Zbierka na seminár. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
• Vzhľadom na plánované práce na oprave veže, večerné sväté omše okrem soboty nebudú. V
pondelok večer bude sv. omša v Kostole sv. Jakuba o 17:00.
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Farské oznamy
26. nedeľa cez rok 25.IX.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 26. IX. 22 Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov – ľubovoľná spomienka
Utorok 27. IX. 22 Sv. Vincenta de Paul, kňaza - spomienka
Streda 28. IX. 22 Sv. Václava, mučeníka - spomienka
Štvrtok 29. IX. 22 Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok
Piatok 30. IX. 22 Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sobota 1. X. 22 Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka
Nedeľa 2. X. 22 27. nedeľa cez rok
• Na vybavenie  úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole a v stredu
o 18:00 do farského kostola Panny Márie. Rodičov osobitne upozorňujeme na nový rozpis
katechéz, ktorý nájdu na našej internetovej stránke. 
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie v sobotu večer.
• V piatok (30. septembra) bude v kostole Panny Márie Nikodémova noc. Od 19.00 do 22.00.
Pozývame na poklonu krížu, modlitbu a príležitosť k svätej spovedi alebo rozhovoru s kňazom. 
• V sobotu o 17:00 pozývame na Fatimskú sobotu.
• Sviatosť manželstva chcú prijať:

Dávid Marčan a Romana Belanová z KNM. - sobáš 1.10.2022 v Kys. Novom Meste. 
Richard Francl a Alexandra Kocúrová z KNM. - sobáš 8.10.2022 v Radoli. 
Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to oznámi na Farskom úrade.

• Minulú nedeľu sa v zbierke na seminár vyzbieralo 1.468 €. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
• Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby kostola. Za milodary Pán Boh zaplať.
•  Miešaný spevácky zbor  Shema v spolupráci  s  Mestským komorných orchestrom Kysucké
Nové Mesto, Vás pozývajú na hudobno-dramatické pásmo Príbeh Milosrdenstva. Dielo nesie
hlboké duchovné posolstvo a svojím poetickým spracovaním nenásilne ponúka východisko z
ťažkostí, ktoré zažíva ľudstvo v poslednom období, ale i z hľadiska vekov. Koncert sa uskutoční
25. septembra 2022 o 19:00 hod. vo Farskom kostole Panny Márie v Kysuckom Novom Meste. 
•  Počas  mesiaca  október  pozývame  všetky  deti  a  teenagerov  zapojiť  sa  spolu  so  svojimi
rodinami do aktivity Modlime sa ruženec 2022 doma! Stačí,  ak si  vyzdvihnete v kostole sv.
Cyrila a Metoda letáčik s tabuľkou.  Vždy,  keď sa počas tohto mesiaca pomodlíte  s rodinou
jeden desiatok sv. ruženca, zaznačíte si to k dátumu do tabuľky. Po skončení októbra pošlete
foto  svojej  tabuľky  najneskôr  do  6.  novembra  2022  na  emailovú  adresu:
spevokol.radola@gmail.com. Každý kto sa zapojí, bude odmenený.
•  Rímskokatolícka  cirkev,  farnosť  Martin  s  podporou  mesta  Martin  vás  srdečne  pozýva  na
evanjelizačný koncert kapely ESPÉ s názvom "NIE SI TU NÁHODOU", ktorý sa uskutoční v
piatok 30.09.2022 o 19:30 hod. na Divadelnom námestí v Martine. Vstup je zdarma. Všetky
informácie sú na plagáte.
• Sväté omše budú v bežnom režime s tým, že areál kostola pred večernou omšou sa bude
otvárať až o 17:30.
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Farské oznamy
27. nedeľa cez rok 2.X.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 3. X. 22 Féria
Utorok 4. X. 22 Sv. Františka Assiského - spomienka
Streda 5. X. 22 Sv. Faustíny Kowalskej, panny – ľubovoľná spomienka
Štvrtok 6. X. 22 Sv. Bruna, kňaza – ľubovoľná spomienka
Piatok 7. X. 22 Ružencovej Panny Márie - spomienka
Sobota 8. X. 22 Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 9. X. 22 28. nedeľa cez rok

• Na vybavenie  úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole a v stredu
o 18:00 do farského kostola Panny Márie. 
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie v sobotu večer.
• Na prvý piatok bude Eucharistická adorácia večer od 20:00 do 21:00 hod.
• Vzhľadom na  dlhšiu neprítomnosť pána kaplána a pokračujúce práce budú možnosti svätej
spovede obmedzené.  Zároveň sa rušia sväté omše v stredu a v piatok ráno o 6:30. Ďakujeme
za pochopenie. 

• Diakon Mgr. Zdenko Mravec, pochádzajúci z Kysuckého Nového Mesta, má prijať presbyterské
svätenie. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.
• Chorých a nevládnych k 1. piatku spovedáme v piatok od 9:00. Prosíme o nahlásenie v sakristii.
• Sviatosť manželstva chcú prijať:

Richard Francl a Alexandra Kocúrová z KNM. - sobáš 8.10.2022 v Radoli. 
Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to oznámi na Farskom úrade.

• Dnes sa koná prvonedeľná zbierka na potreby kostola. Za milodary Pán Boh zaplať.
•  Počas  mesiaca  október  pozývame  všetky  deti  a  teenagerov  zapojiť  sa  spolu  so  svojimi
rodinami  do  aktivity  Modlime  sa  ruženec  2022  doma!  Na  našom  webe  nájdete  letáčik s
tabuľkou. Vždy, keď sa počas tohto mesiaca pomodlíte s rodinou  jeden desiatok sv. ruženca,
zaznačíte si to k dátumu do tabuľky. Po skončení októbra pošlete foto svojej tabuľky najneskôr
do 6. novembra 2022 na emailovú adresu:  spevokol.radola@gmail.com. Každý kto sa zapojí,
bude odmenený. Osobitne pozývame do tejto modlitby rodiny prvoprijímajúcich detí.
•  Farnosť Korňa a Misionári  Najsv. Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie pozývajú v nedeľu 9.
októbra 2022 na Jesennú púť na Hore Živčáková pri Turzovke. Podrobnosti na plagáte.
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Farské oznamy
28. nedeľa cez rok 9.X.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 10. X. 22 Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Žiline, sviatok
Utorok 11. X. 22 Sv. Jána XXIII., pápeža – ľubovoľná spomienka
Streda 12. X. 22 Féria
Štvrtok 13. X. 22 Féria
Piatok 14. X. 22 Sv. Kalixta I., pápeža, mučeníka – ľubovoľná spomienka
Sobota 15. X. 22 Sv. Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi - spomienka
Nedeľa 16. X. 22 29. nedeľa cez rok

• Na vybavenie  úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole a v stredu
o 18:00 do farského kostola Panny Márie. 
• V piatok o 19:30 (po upratovaní kostola) pozývame na Eucharistickú adoráciu.
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie v sobotu večer.
• Vzhľadom na dlhšiu neprítomnosť pána kaplána sú zrušené sväté omše v stredu a v piatok
ráno o 6:30. Ďakujeme za pochopenie. 
• Minulý týždeň sa v prvonedeľnej zbierke na potreby kostola vyzbieralo 1.643 €. Za milodary Pán
Boh zaplať.
• rozVEDENÍ K BOHU –  „Víkend pre rozvedených, ktorí žijú sami“ bude 2. - 4. decembra 2022
v Rodinkove. Plagát je na nástenke pred kostolom a na našej podstránke „Oznamy“. 
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Farské oznamy
29. nedeľa cez rok 16.X.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 17. X. 22 Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa - spomienka
Utorok 18. X. 22 Sv. Lukáša evanjelistu, - sviatok 

Streda 19. X. 22
Sv. Pavla od Kríža, – ľubovoľná spomienka
Sv.  Jána  de  Brébeuf  a  Izáko  Jogues,  kňazov,  a  ich  spoločníkov,
mučeníkov – ľubovoľná spomienka

Štvrtok 20. X. 22 Féria
Piatok 21. X. 22 Féria

Sobota 22. X. 22 Sv. Jána Pavla II., pápeža – ľubovoľná spomienka
Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka

Nedeľa 23. X. 22 30. nedeľa cez rok

• Na vybavenie  úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole a v stredu
o 18:00 do farského kostola Panny Márie. 
• V utorok 18. októbra sa koná celosvetová akcia s názvom Milión detí sa modli ruženec! Keďže
sa chceme zapojiť aj my, pozývame všetky deti a teenagerov na spoločnú modlitbu sv. ruženca,
v utorok od 17.00 do kostola sv. Cyrila a Metoda v Radoli. Tešíme sa na Vás!
•  V piatok 21. októbra od 16.00 do pozývame všetky deti  a mládež do kostola sv. Cyrila a
Metoda  v  Radoli  na  tretie  detské  kresťanské  stretko,  tentokrát  na  tému  Babylonska  veža.
Oblečte sa prosím športovo! Tešíme sa na Vas!
• V piatok o 19:30 (po upratovaní kostola) pozývame na Eucharistickú adoráciu.
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie v sobotu večer.
• Vzhľadom na dlhšiu neprítomnosť pána kaplána sú zrušené sväté omše v stredu a v piatok
ráno o 6:30. Toto obmedzenie platí do 28.X.2022 vrátane. Ďakujeme za pochopenie. 
• Na budúcu nedeľu, sa koná zbierka na misie. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
• rozVEDENÍ K BOHU –  „Víkend pre rozvedených, ktorí žijú sami“ bude 2. - 4. decembra 2022
v Rodinkove. Plagát je na nástenke pred kostolom a na našej podstránke „Oznamy“. 
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Farské oznamy
30. nedeľa cez rok 23.X.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 24. X. 22 Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa – ľubovoľná spomienka
Utorok 25. X. 22 Sv. Maura, biskupa – ľubovoľná spomienka
Streda 26. X. 22 Féria
Štvrtok 27. X. 22 Féria
Piatok 28. X. 22 Sv. Šimona a Júdu apoštolov - sviatok 
Sobota 29. X. 22 Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 30. X. 22 31. nedeľa cez rok

• Na vybavenie  úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole a v stredu
o 18:00 do farského kostola Panny Márie. 
• V piatok (28. X.) bude v kostole svätého Jakuba Nikodémova noc. Od 19.00 do 22.00 hod.
Pozývame na adoráciu, modlitbu a príležitosť k svätej spovedi alebo rozhovoru s kňazom.
• Projekt Godzone a Rada pre mládež a univerzity KBS Vás pozývajú na evanjelizačné turné s
názvom Godzone tour 2022 – Nevzdávaj to. Podujatie sa uskutoční v Žiline 26. 10. 2022 v Niké
aréne  od  18:00  do  21:00  hod.  VSTUP  ZDARMA.  Viac  informácií  nájdete  na  stránke
tour.godzone.sk“
• Vzhľadom na dlhšiu neprítomnosť pána kaplána sú zrušené sväté omše v stredu a v piatok
ráno o 6:30. Toto obmedzenie platí do 28.X.2022 vrátane. Ďakujeme za pochopenie. 
• Dnes sa koná zbierka na misie. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
• V nedeľu, 30.X.2022 sa mení letný čas na zimný. Hodiny sa posúvajú z 3:00 h. späť na 2:00 h.
• rozVEDENÍ K BOHU –  „Víkend pre rozvedených, ktorí žijú sami“ bude 2. - 4. decembra 2022
v Rodinkove. Plagát je na nástenke pred kostolom a na našej podstránke „Oznamy“. 
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Farské oznamy
31. nedeľa cez rok 30.X.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 31. X. 22 Féria
Utorok 1. XI. 22 Všetkých Svätých - Slávnosť
Streda 2. XI. 22 Spomienka na všetkých verných zosnulých
Štvrtok 3. XI. 22 Sv. Martina Porres, rehoľníka – ľubovoľná spomienka
Piatok 4. XI. 22 Sv. Karola Boromejského, biskupa – spomienka 
Sobota 5. XI. 22 Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 6. XI. 22 32. nedeľa cez rok
• Na vybavenie  úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v stredu o 18:00 do farského kostola. 
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie v sobotu večer.
• V utorok máme prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sväté omše budú ako v nedeľu.
•  V stredu si  spomíname na  všetkých verných zosnulých.  Sväté omše budú vo Farskom
kostole Panny Márie o 6.30 a o 18.00 hod. V Radoli o 18.00 a v Budatínskej Lehote o 16.00.
Po svätých omšiach bude na cintorínoch v Radoli a v Budatínskej Lehote pobožnosť za duše
v očistci, ktorú nájdete cez svoje mobily na našom webe: fpmknm.sk.
• Pondelok budeme spovedať v Kostole sv. Jakuba od 15:30 a v Kostole P. Márie od 18:00. 
• Veriaci, ktorý 2. novembra navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Otče náš a Vyznanie
viery, môže získať úplné odpustky pre duše v očistci.
Od  1.  do  8.  novembra  môžeme  pre  duše  v očistci  získavať  úplné  odpustky  pri  nábožnej
návšteve cintorína a modlitbe za zosnulých.
Okrem toho sa vyžaduje svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie, modlitba
na úmysel Svätého Otca a vylúčenie akejkoľvek pripútanosti k hriechu.
• Na prvý piatok bude Eucharistická adorácia večer po sv. omši.
• Chorých a nevládnych k 1. piatku spovedáme v piatok od 9:00. Prosíme o nahlásenie v sakristii.
•  V piatok 4. 11. 2022 pozývame všetky deti na detské kresťanské stretko, ktoré bude konať
pred kostolom v Radoli od 16.00 h. do 17.00 h. Tešíme sa na Vás.
• Prosíme všetky deti a teenagerov, ktorí sa zapojili do októbrovej aktivity Modlime sa ruženec
2022 doma, aby poslali foto svojej tabuľky najneskôr do 6. novembra 2022 na emailovú adresu
spevokol.radola@gmail.com. O vyhodnotení Vás budeme informovať neskôr prostredníctvom
farských oznamov. 
•  Fórum života organizuje  Sviečku za nenarodené deti,  kedy si  spomíname na deti,  ktoré
zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Sviečky si môžete zakúpiť za 1 € za malú a za 5
€ za veľkú sviečku..
• Minulú nedeľu sa v zbierke na misie vyzbieralo 1.854 €. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
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Sviatosť zmierenia pol hodinu pred svätými omšami okrem nedele a
1.XI.2022



Farské oznamy
32. nedeľa cez rok 6.XI.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 7. XI. 22 Féria
Utorok 8. XI. 22 Féria
Streda 9. XI. 22 Výročie posviacky Lateránskej baziliky - sviatok
Štvrtok 10. XI. 22 Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – spomienka
Piatok 11. XI. 22 Sv. Martina z Tours, biskupa – spomienka 
Sobota 12. XI. 22 Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka – spomienka 
Nedeľa 13. XI. 22 33. nedeľa cez rok

• Na vybavenie  úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývame na sv. omšu a katechézu až 15. a 16. XI.2022. 
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie v sobotu večer.
• V piatok po sv. omši (resp. po upratovaní kostola) pozývame na Eucharistickú adoráciu.
• Dnes sa koná prvonedeľná zbierka na potreby kostola. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
• Rovnako veľmi pekne ďakujeme za milodary na potreby kostola, resp. na opravu veže. Za mesiac
október to boli individuálne milodary v celkovej výške výške 1.427 €; a 160 € (100+40+2x10), ktoré
prišli v októbri priamo na účet farnosti. 
•  Dňa  11.XI. a 9.XII. 2022 sa uskutoční na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline (u Saleziánov)
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, kde môžete vidieť autoopravárov, stolárov, murárov a grafikov.
Všetci ste srdečne pozvaní.
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Farské oznamy
33. nedeľa cez rok 13.XI.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 14. XI. 22 Féria
Utorok 15. XI. 22 Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka

Streda 16. XI. 22 Sv. Margity Škótskej  – ľubovoľná spomienka
Sv. Gertrúdy, panny – ľubovoľná spomienka

Štvrtok 17. XI. 22 Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
Piatok 18. XI. 22 Výročie posviacky bazilík sv. Petra a sv. Pavla apoštolov – ľub. spomienka
Sobota 19. XI. 22 Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 20. XI. 22 34. nedeľa cez rok – Krista Kráľa - slávnosť

• Na vybavenie  úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
•  V nedeľu  Krista  Kráľa po  sv.  omšiach  bude  obnova  zasvätenia  ľudského  pokolenia
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole a v stredu
o 18:00 do farského kostola Panny Márie. 
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie v sobotu večer. 
• V piatok po sv. omši (resp. po upratovaní kostola) pozývame na Eucharistickú adoráciu.
•  Minulý týždeň sa v prvonedeľnej zbierke na potreby kostola vyzbieralo 2.137 €. Za milodary
veľmi pekne ďakujeme.
• V sobotu 19. 11. 2022 budeme v našej diecéze sláviť už 37. svetový deň mládeže počas tzv.
"Kráľovského dňa". Všetkých mladých otec biskup pozýva na stretnutie do diecézneho centra
(biskupský úrad) a Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Program a podrobnejšie informácie
nájdete na: facebook, instagram a https://mladez.dcza.sk/
•  Prípadným  záujemcom  o  štúdium  na  Gymnáziu  Kráľovnej  pokoja  v  Žiline  dávame  do
pozornosti nástenku s informáciami o Dni otvorených dverí. Viac informácií na: sskp.sk .
• 15.11.2022 od 14:00-17:00 sa v CVČ sv. Jakuba koná burza detských vecí a hračiek. Viac info
na plagáte na nástenke, alebo na FB skupine Mamiklub KNM.
• V piatok 18. novembra 2022 od 16.00 do 17.00 sa v kostole sv. Cyrila a Metoda v Radoli bude
konať detské kresťanské stretko. na ktoré pozývame deti a teenagerov. Oblečte sa športovo.
•  V nedeľu 20. novembra 2022 pozývame všetky deti  a teenagerov, ktorí  poslali  foto svojej
tabuľky z tohtoročnej októbrovej aktivity Modlíme sa ruženec 2022 doma alebo sa zúčastnili 18.
októbra v kostole v Radoli  spoločnej modlitby -  Milión detí  sa modlí  ruženec na slávnostné
vyhodnotenie spojené s odmeňovaním, ktoré bude tu v kostole v Radoli po sv. omši.
• Radi privítame nové posily na upratovanie kostola. Kto by mal záujem o túto síce nenápadnú,
no dôležitú  a obetavú službu,  môže sa prihlásiť  v  sakristii  kostola,  prípadne sa nezáväzne
informovať na plagátiku pred kostolom.
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Farské oznamy
Slávnosť Krista Kráľa 20.XI.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 21. XI. 22 Obetovanie Panny Márie - spomienka
Utorok 22. XI. 22 Sv. Cecílie, panny a mučenice – spomienka

Streda 23. XI. 22 Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka – ľubovoľná spomienka
Sv. Kolumbána, opáta – ľubovoľná spomienka

Štvrtok 24. XI. 22 Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov - spomienka
Piatok 25. XI. 22 Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice – ľubovoľná spomienka
Sobota 26. XI. 22 Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 27. XI. 22 1. Adventná nedeľa

• Na vybavenie  úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole a v stredu
o 18:00 do farského kostola Panny Márie. 
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie v sobotu večer. 
•  Dnes  pri  svätých  omšiach  sa  bude  konať  obnova  zasvätenia  ľudského  pokolenia
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.  Kto  sa  zúčastní  na  verejnom recitovaní  modlitby  „Ježišu,
Vykupiteľ ľudského pokolenia", môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
•  V  piatok  bude  v  kostole  svätého  Jakuba  Nikodémova  noc.  Od  19.00  do  22.00  hod.
Pozývame na adoráciu, modlitbu a príležitosť k svätej spovedi alebo rozhovoru s kňazom.
• V dňoch 24.11. - 27.11. bude prebiehať 11. ročník celoslovenskej TESCO zbierky potravín.
Naša farská charita zbiera v predajni v Krásne nad Kysucou vo štvrtok 24. 11. Zapojme sa,
nakúpme potraviny a darujme ich ľuďom v núdzi. Prejavme konkrétnu solidaritu s druhými!
• Pozývame všetkých ochotných zapojiť sa do akcie DARČEK Z LÁSKY. Na bočných oltároch
si môžete vybrať  kartičku s     menom, vekom a darčekom  , ktorý by potešil  konkrétne dieťa zo
sociálne slabšej rodiny našej farnosti. Darček spolu s kartičkou potom prineste do sakristie do
nedele 4. decembra. Dobrovoľníci z charity ich následne doručia.
• Počas celého adventu pozývame všetky deti a teenagerov zapojiť sa do tohtoročnej adventnej
aktivity. Spoločne budeme stavať Betlehem v kostole v Radoli. Každú adventnú nedeľu pridáme
do nášho betlehema 1 postavičku a vyhlásime výzvu do budúcej nedele. Každý, kto splní danú
výzvu,  môže ju  do  nasledujucej  nedele napísať  na  papierik  so svojím menom a vhodiť  do
krabičky, ktorá bude položená pred Betlehemom. Po sv. omši sa vylosujú 3 výhercovia a každý
získa zaujímavú odmenu! Dúfame, že sa aj vy zapojíte.
• Na budúci týždeň pri nedeľných sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence a sviece. 
•  Budúcu nedeľu, prvú adventnú, sa bude konať v kostoloch zbierka na charitu. Podporiť ju
môžete aj online na www.charitaza.sk
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Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému Srdcu na slávnosť Krista Kráľa
Modlí sa kňaz – modlí sa ľud

Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, vzhliadni na nás, pokorne kľačiacich pred
tvojím oltárom: Tvoji sme a tvoji chceme zostať.  Aby sme sa mohli s tebou ešte
vrúcnejšie  spojiť, každý  z  nás  sa  dnes   dobrovoľne  zasväcuje  tvojmu
Najsvätejšiemu Srdcu.  Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali,  mnohí pohrdli tvojimi
prikázaniami a odmietli ťa. Zmiluj sa nad nimi, dobrotivý Ježišu, a všetkých
strhni k tvojmu svätému Srdcu.  Pane, buď kráľom nielen svojim verným, ktorí
ťa nikdy neopustili, ale aj márnotratným synom a dcéram; daj, aby sa čím skôr
vrátili do otcovského domu a nezahynuli hladom a biedou. Pane, buď kráľom
i tým, ktorých od teba odlúčili mylné názory a rozkolníctvo; priveď ich naspäť do
prístavu pravdy a k jednote viery, aby bolo jedno stádo a jeden pastier. Daruj
svojej Cirkvi slobodu a bezpečnosť, všetkým národom  poriadok a pokoj; nech zo
všetkých končín zeme zaznieva jeden hlas: Sláva Božskému Srdcu, ktoré nám
prinieslo spásu;  jemu česť a chvála naveky. Amen.



Farské oznamy
1. Adventná nedeľa 27.XI.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 28. XI. 22 Féria
Utorok 29. XI. 22 Féria
Streda 30. XI. 22 Sv. Ondreja, apoštola – sviatok
Štvrtok 1. XII. 22 Féria
Piatok 2. XII. 22 Féria
Sobota 3. XII. 22 Sv. Františka Xaverského, kňaza - spomienka
Nedeľa 4. XII. 22 2. Adventná nedeľa

• Na vybavenie  úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole a v stredu
o 18:00 do farského kostola Panny Márie. 
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie v sobotu večer. 
• Spovedať k prvému piatku budeme vo Farskom kostole v stredu a v piatok od 16.30.

V Radoli vo štvrtok od 17.00. Po svätej omši bude adorácia.
• Na prvý piatok bude Eucharistická adorácia večer od 19:00 do 20:00 hod.
• Chorých a nevládnych k 1. piatku spovedáme v piatok od 9:00. Prosíme o nahlásenie v sakristii.
• V sobotu bude o 17.00 hod. fatimská pobožnosť.
•  Kysucké  kultúrne  stredisko  a  Farnosti  Kysuckého  Nového  Mesta  vás  srdečne  pozývajú
v nedeľu, 4.12.2022 o 17:00 do Kostola Panny Márie na Adventný koncert. (Chrámové zbory
Shema a Rudinská; Nadežda Podmanická). 
• Vo štvrtok 1. decembra po rannej svätej omši bude dôkladnejšie upratovanie kostola pred
blížiacimi  sa  sviatkami  (hody,  primície,  vianoce).  Prosíme ochotné ženy i  mužov,  aby prišli
pomôcť. Ďakujeme
• Prosíme všetkých, ktorí sa zapojili do akcie DARČEK Z LÁSKY, abydarček spolu s kartičkou
potom prinesli do sakristie do nedele 4. decembra. Ďakujeme.
•  Dnes sa koná zbierka na charitu. Podporiť ju môžete aj online na charitaza.sk . Na budúcu
nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby kostola. Za milodary Pán Boh zaplať.
• Dávame do pozornosti aj vianočné ozdoby, ktoré si môžete prezrieť v predsieni kostola a ich
kúpou podporiť Diecézne pastoračné centrum „Rodinkovo“. Ozdoby si môžete zakúpiť v sakristii.
•  Na nástenke pred kostolom nájdete ešte informácie o stretnutí pre manželov; o duchovnej
obnove pre slobodných;  a o dni otvorených dverí na SOŠ sv. Františka z Assisi v Čadci; 
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Farské oznamy
2. Adventná nedeľa 4.XII.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 5. XII. 22 Féria
Utorok 6. XII. 22 Sv. Mikuláša, biskupa – ľubovoľná spomienka
Streda 7. XII. 22 Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Štvrtok 8. XII. 22 Nepoškvrnené počatie Panny Márie - slávnosť
Piatok 9. XII. 22 Sv. Jána Didaka Cuauhtlatoatzina - ľubovoľná spomienka
Sobota 10. XII. 22 Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 11. XII. 22 3. Adventná nedeľa
• Na vybavenie  úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole a v stredu
o 18:00 do farského kostola Panny Márie. 
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie v sobotu večer. 
• Dnes, o 11:30 vás pozývame na požehnanie nového kríža na veži kostola.
• Kysucké kultúrne stredisko a Farnosti Kysuckého Nového Mesta vás srdečne pozývajú dnes o
17:00 do Kostola Panny Márie na Adventný koncert. 
• Vo štvrtok slávime prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, patrónky nášho
farského kostola. Sväté omše budú o 6:30 a 18:00 a v stredu večer vigílna sv. omša. 
• V piatok po sv. omši pozývame na Eucharistickú adoráciu, na ktorej budeme vyprosovať pre
nášho diakona Zdenka Mravca potrebné milosti k jeho kňazskej službe. 
• V sobotu 10. decembra 2022 o 10.00 h pri svätej omši vo Farskom kostole Sedembolestnej
Panny Márie v Žiline na Vlčincoch vkladaním rúk a ordinačnou modlitbou otca biskupa Mons.
Tomáša Galisa príjmu kňazské svätenie dôstojní páni Zdenko Mravec a Jozef Poláček. Primičnú
svätú omšu bude náš farník Zdenko Mravec slúžiť v nedeľu o 14:00 hod. Všetci ste srdečne
pozvaní. Upozorňujeme, že z dôvodu primícií svätá omša v nedeľu o 9:00 nebude. Autobus na
vysviacku pôjde od Billy o 9:00.
•  Veľmi  pekne ďakujeme všetkým dobrovoľníkom,  ktorí  tento  týždeň prišli  pomôcť   upratať
kostol a faru. 
• V piatok 9. 12. 2022 pozývame všetky deti na detské kresťanské stretko, ktoré sa bude konať
v kostole v Radoli  od 16.00 do 17.00. Čaká na Vás veľa hier,  aktivít  a zábavy. Oblečte sa
prosím športovo, v prípade priaznivého počasia budeme hrať 1 hru vonku.
• Minulý týždeň sa v zbierke na charitu vyzbieralo 2.600 € a dnes sa koná prvonedeľná zbierka
na potreby kostola. Za milodary Pán Boh zaplať.
• Ak sa chcete podeliť z  Mikulášskych darčekov pre deti na Ukrajine, môžete ich priniesť do
sakristie alebo CVČ. Budúcu nedeľu príde otec Michal z Ukrajiny, ktorý darčeky zoberie. PBZ!
• Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline srdečne pozýva žiakov 8. a 9. ročníka a
ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v piatok 9. decembra 2022 od 9.00 do
17.00 hod. Viac informácií nájdete na stránke školy www.oata.sk.
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Farské oznamy
3. Adventná nedeľa 11.XII.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 12. XII. 22 Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej - ľubovoľná spomienka
Utorok 13. XII. 22 Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka
Streda 14. XII. 22 Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Štvrtok 15. XII. 22 Féria
Piatok 16. XII. 22 Féria
Sobota 17. XII. 22 Féria
Nedeľa 18. XII. 22 4. Adventná nedeľa

• Na vybavenie  úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej svätej omši.
• Prosíme, aby ste nám v sakristii nahlásili chorých a nevládnych na predvianočnú sv. spoveď.
Spovedať budeme vo štvrtok 15.XII.2022 od 9:00.
• Utorok o 18:00 v Radoli bude mať postprimičnú svätú omšu náš novokňaz Zdenko Mravec.
Všetci ste srdečne pozvaní.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole a v stredu
o 18:00 do farského kostola Panny Márie. 
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie v sobotu večer. 
• V piatok po sv. omši pozývame na Eucharistickú adoráciu. 
• Ak sa chcete podeliť  z  Mikulášskych darčekov pre deti  na Ukrajine,  môžete ich
priniesť do sakristie alebo CVČ ešte do štvrtku. PBZ!
• Minulý týždeň sa v prvonedeľnej zbierke na potreby kostola vyzbieralo 1.863 €. Za milodary
Pán Boh zaplať.
• Radoľa: Prosíme všetky deti a teenagerov, ktorí sa zapojili do druhej adventnej výzvy, aby po
skončení svätej omše prišli dopredu ku betlehemu, kde spoločne vylosujeme troch výhercov.
Tretia adventná výzva znie: Pomôž svojej mamine alebo starkej! To, čo sa Ti podarí urobiť si
poznač na lístok a vhoď ho do krabičky pri betleheme do budúcej nedele (18.12.2022). Na troch
vyžrebovaných čakajú pekné odmeny.

Sv.omše Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
Kostol 
P. Márie

18:0
18:000

6:30
18:00

6:30
18:00

6:30
18:00

6:30
18:00 18:00

7:30  9:00
10:30

Radoľa 18:00 18:00 18:00 18:00 6:30 9:00
Sviatosť zmierenia pol hodinu pred svätými omšami okrem nedele



Farské oznamy
4. Adventná nedeľa 18.XII.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 19. XII. 22 Féria
Utorok 20. XII. 22 Féria
Streda 21. XII. 22 Féria
Štvrtok 22. XII. 22 Féria
Piatok 23. XII. 22 Féria
Sobota 24. XII. 22 Féria – Štedrý deň
Nedeľa 25. XII. 22 Narodenie Pána – slávnosť - Vianoce
• Na vybavenie  úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Od pondelka pozývame na ranné Rorátne omše pri sviečkach.
• V piatok po sv. omši pozývame na Eucharistickú adoráciu. 
• Aj tento rok sa v našom meste bude konať koledovanie Dobrej noviny 28. ročník na pomoc
najchudobnejším v Afrike. Koledovanie bude prebiehať na sviatok Zjavenie Pána - Troch kráľov
6. januára. Ak chcete, aby koledníci prišli aj k vám, treba sa nahlásiť v sakristiách kostolov v
Kysuckom Novom Meste, Radoli a Povine do 26. XII. 2022.
• Piatok o 18:00 skauti spolu s koledníkmi a mladými z mládežníckeho parlamentu prinesú do
Kysuckého Nového Mesta a našich kostolov Betlehemské svetlo. 
• Tento týždeň piatok si Vdp. Michal Oros z Ukrajiny vyzdvihol Mikulášske darčeky pre deti na
Ukrajine. Všetkým, ktorí ste sa zapojili veľmi pekne ďakuje.
• V spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom vás pozývame na kurz  Náboženstvo pre
dospelých. Program je určený pre dospelých, ktorí chcú prehĺbiť svoje náboženské vedomosti.
Pozostáva z desiatich tém, rozložených do piatich stretnutí,  vždy v stredu večer. Prvá téma
odznie pri svätej omši o 17:00, druhá hneď po nej. Stretnutia sú voľne prístupné pre všetkých,
no  pre  prihlásených  účastníkov  je  pripravený  aj  pracovný  zošit  so  študijnými  materiálmi  a
úlohami a na záver aj certifikát o absolvovaní kurzu. Vyučovanie bude prebiehať od 11. januára
do 8. februára vo Farnosti sv. Jakuba v KNM. Podrobnejšie informácie a prihlasovanie nájdete
na stránke www.dkuza.sk, alebo aj na našej farskej stránke fpmknm.sk .
•  Radoľa: Prosíme všetky deti a ternegarov, ktorí sa zapojili do 3. adventnej výzvy, aby po sv.
omši  prišli  dopredu k betlehemu, kde spoločne vylosujeme 3 výhercov.  Posledná a teda 4.
adventná výzva znie: Pomôž svojmu súrodencovi alebo kamarátovi! To, čo sa Ti podarí urobiť si
poznač na papierik a vhoď do krabičky pri betleheme do 25. XII. Na 5 vyžrebovaných čaká
pekná odmena.

Vianočná svätá spoveď Pondelok 18.XII. Štvrtok 22.XII.
Radoľa a Povina 16:30 – 18:00 6:33

Kostol P. Márie a Sv. Jakuba 18:00 9:30 – 11:30      16:00 – 20:00
Sväté prijímanie sa podáva len v rámci svätej omše, teda mimo spovede.

Sv.omše Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
Kostol 
P. Márie

6:30
18:00

6:30
18:00

6:30
18:00

6:30
18:00

6:30
18:00

16:00
24:00

7:30  9:00
10:30

Radoľa 18:00 18:00 18:00 18:00 22:30 9:00
B. Lehota 21:00

http://www.dkuza.sk/


Farské oznamy
Narodenie Pána - Vianoce 25.XII.2022

Liturgický kalendár
Pondelok 26. XII. 22 Sv. Štefana, prvého mučeníka - sviatok 
Utorok 27. XII. 22 Sv. Jána, apoštola a evanjelistu – sviatok
Streda 28. XII. 22 Svätých neviniatok, mučeníkov – sviatok
Štvrtok 29. XII. 22 Piaty deň v oktáve narodenia Pána 
Piatok 30. XII. 22 Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa - sviatok 
Sobota 31. XII. 22 Siedmy deň v oktáve narodenia Pána 
Nedeľa 1. I. 23 Panny Márie Bohorodičky - slávnosť
• Na vybavenie  úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• V pondelok na sviatok sv. Štefana o 15:00 vás deti z CVČ sv. Jakuba pozývajú na divadelné
predstavenie VIANOČNÁ SPRÁVA.
• Piatok budeme sláviť  sviatok Svätej rodiny.  Pri  svätých omšiach bude požehnanie rodín
a obnovenie  manželského  sľubu  pre  manželov.  Po  sv.  omši  bude  v  kostole  Panny  Márie
Eucharistická adorácia.
• V sobotu (31. decembra) po svätých omšiach bude ďakovná pobožnosť za všetky milosti, ktoré
nám Pán Boh daroval v uplynulom roku. Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve
hymnu Teba Bože chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.
• V nedeľu slávime slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Pri speve Príď, Duchu Svätý, tvorivý,
môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
• Aj tento rok sa v našom meste bude konať koledovanie Dobrej noviny 28. ročník na pomoc
najchudobnejším v Afrike. Koledovanie bude prebiehať na sviatok Zjavenie Pána - Troch kráľov
6. januára. Ak chcete, aby koledníci prišli aj k vám, treba sa nahlásiť v sakristii do 26. XII. 2022.
• V spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom vás pozývame na kurz  Náboženstvo pre
dospelých. Podrobnejšie informácie a prihlasovanie nájdete na stránke www.dkuza.sk, alebo aj
na našej farskej stránke fpmknm.sk .
• Dnes sa koná výročná ofera a na budúcu nedeľu prvonedeľná zbierka na potreby kostola. Za
milodary Pán Boh zaplať.
• Časopis našich farností  KYSUCKÉ ZVONY si môžete vziať vzadu na stolíku za dobrovoľný
príspevok. Nájdete v ňom všetky dôležité informácie a rozpis sv. omší. 

Sv.omše Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
Kostol 
P. Márie

7:30 
10:30

6:30 6:30
18:00

6:30 6:30
18:00 18:00

7:30  9:00
10:30

Radoľa 9:00 18:00 18:00 9:00
B. Lehota 9:00 16:30

Sviatosť zmierenia pol hodinu pred svätými omšami okrem nedele
Požehnané Vianoce, plné Božieho pokoja, radosti a lásky vám želajú vaši kňazi

Kamil Lieskovský, Michal Meliš

http://www.dkuza.sk/


Farské oznamy
Panny Márie Bohorodičky - slávnosť 1.I.2023

Liturgický kalendár

Pondelok 2. I. 23 Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského , biskupov a učiteľov Cirkvi 
- spomienka

Utorok 3. I. 23 Najsvätejšieho mena Ježiš – ľubovoľná spomienka
Streda 4. I. 23 Féria
Štvrtok 5. I. 23 Féria
Piatok 6. I. 23 Zjavenie Pána - sviatok
Sobota 7. I. 23 Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 8. I. 23 Krst Krista Pána - sviatok

• Na vybavenie  úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Chorých a nevládnych k 1. piatku spovedáme vo štvrtok od 9:00. Prosíme o nahlásenie v sakristii.
• Piatok budeme sláviť prikázaný sviatok Zjavenia Pána. Sväté omše budú ako v nedeľu. Pri
svätých  omšiach  bude  požehnanie  Trojkráľovej  vody.  Požehnávať  príbytky  budeme  piatok
6.1.2023. Prihlásiť sa môžete v sakristii.
•  Farnosti sv. Jakuba a Panny Márie Vás srdečne pozývajú na farský Ples Rodín, ktorý sa bude
konať v piatok 27. januára v Dome kultúry KNM. Cena lístka je 36 € a je v nej zahrnutá 1x večera,
občerstvenie a 1/2 litra vína. Vstupenky si môžete zakúpiť v piatok 6.1. po všetkých ranných sv.
omšiach v kostole Panny Márie a v nedeľu 8.1. po všetkých ranných sv. omšiach v kostole sv.
Jakuba. Všetky informácie nájdete na plagáte na výveske a na fpmknm.sk .
•  Farnosti sv. Jakuba a Panny Márie Vás srdečne pozývajú na púť do Svätej zeme 4.-11.6.2023.
Prihlásiť sa môžete v sakristii. Bližšie informácie nájdete na výveske a na fpmknm.sk.
• V spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom vás pozývame na kurz  Náboženstvo pre
dospelých. Podrobnejšie informácie a prihlasovanie nájdete na stránke www.dkuza.sk, alebo aj
na našej farskej stránke fpmknm.sk .
• Dnes sa koná prvonedeľná zbierka na potreby kostola. Za milodary Pán Boh zaplať.
• Nech Pán Boh odmení hojným požehnaním organistov, spevákov, kostolníkov, miništrantov, tých,
ktorí robili vianočnú výzdobu a upratovali kostol a všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
o krásny priebeh vianočných sviatkov.  

Sv.omše Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
Kostol 
P. Márie

6:30
18:00

6:30
18:00

6:30
18:00

6:30
18:00

7:30  9:00
10:30

6:30
18:00

7:30  9:00
10:30

Radoľa 18:00 18:00 18:00 18:00 9:00 9:00
B. Lehota 16:30 16:30

Sviatosť zmierenia pol hodinu pred svätými omšami okrem nedele

http://www.dkuza.sk/


Sväté omše počas sviatkov vo Farnosti sv. Jakuba
Sväté
omše

Sob Ned Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kostol 
svätého
Jakuba

16:00
24:00

7:30
9:00

10:30

7:30 

10:30

6:30

18:00

6:30

18:00

6:30 6:30

18:00 18:00

7:30
9:00

10:30

6:30

18:00

6:30

18:00

6:30

18:00

6:30 7:30
9:00
10:30

6:30
18:00

7:30
9:00
10:30

Povina 22:30 9:00 9:00 18:00 18:00 9:00 18:00 9:00 9:00

Sväté omše počas sviatkov vo Farnosti Panny Márie
Sväté
omše

Sob Ned Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kostol 
Panny
Márie

16:00
24:00

7:30
9:00

10:30

7:30 

10:30

6:30

18:00

6:30

18:00

6:30 6:30

18:00 18:00

7:30
9:00

10:30

6:30

18:00

6:30

18:00

6:30

18:00

6:30 7:30
9:00
10:30

6:30
18:00

7:30
9:00
10:30

Radoľa 22:30 9:00 9:00 18:00 18:00 9:00 18:00 9:00 9:00

B. Lehota 21:00 9:00 16:30 16:30 16:30 16:30

24.XII. 2022 – Štedrý deň 1.I. 2023 – Panny Márie Bohorodičky - slávnosť
25.XII. 2022 – Narodenie Pána – Vianoce 6.I. 2023 – Zjavenie Pána (Troch kráľov)
26.XII. 2022 – Sv. Štefana – sviatok 8.I. 2023 – Krst Pána
30.XII. 2022 – Sviatok sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Vianočná svätá spoveď v dekanáte KNM – Advent 2022
NE – 18.XII.22PO – 19.XII.22 UT – 20.XII.22 ST – 21.XII.22 ŠT – 22.XII.22

16:00 - 18:00 16:30 - 18:00 17:00 - 19:00 17:00 - 18:30 9:30 - 11:30
16:00 - 20:00

Nesluša
Snežnica

Povina
Radoľa

Hor. Vadičov
Kys. Lieskovec

Rudina
Rudinská

KNM
Jakub + PM
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