
 
 
 
 
 

RÍMSKOKATOLÍCKA  CIRKEV,  FARNOSŤ  LIPTOVSKÉ REVÚCE  
STREDNÁ REVÚCA 509, 034 74  LIPTOVSKÉ REVÚCE, TEL.: 044/4397179; 

www.farnostliptovskerevuce.sk   e-mail: fara.liptovskerevuce@gmail.com 

F A R S K É   O Z N A M Y 

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA                    27. NOVEMBRA 2022 

 

v Upratovanie kostola: č. d.: 361 – 377 v sobotu po svätej omši. 
v Zbierka na charitu: dnes na 1. adventnú nedeľu je zbierka na charitu. Diela charity je možné podporiť aj priamo na 

účet, šekom či cez QR-kód. Všetkým dobrodincom už vopred vyslovujeme Pán Boh zaplať! 
v Svätá spoveď: v tomto prvopiatkovom týždni hodinu pred každou svätou omšou. 
v Návšteva chorých so sv. prijímaním: v tomto prvopiatkovom týždni, pôjdem v piatok 02.12. v čase od 8:00 hod. od 

Nižnej smerom ku kostolu a na Vyšnú. 
v Voľby do farskej hospodárskej a pastoračnej rady: Keďže aktuálnej hospodárskej a pastoračnej rade končí jej funkčné 

obdobie 29.11.2022, nám všetkým sa ukladá za povinnosť zvoliť nových členov hospodárskej a pastoračnej rady, aby 
mohla právoplatne fungovať a napomáhať rozvoju našej farnosti. Je preto našou povinnosťou vyhlásiť nové voľby 
hospodárskej rady farnosti. Hospodárska rada farnosti Liptovské Revúce bude mať predsedu a 5 členov. Pastoračná 
rada farnosti Liptovské Revúce bude mať 7 členov. Od nedele 27.11.2022 môžete mená kandidátov napísať na 
pripravené lístky, na ktoré je potrebné napísať meno a priezvisko navrhovaného kandidáta a číslo domu. Dnes po 
svätých omšiach si pri východe z kostola budete môcť vziať volebné lístky na členov hospodárskej a pastoračnej rady 
farnosti, označené budú pečiatkou farnosti, ktoré si odnesiete domov. Každý volič má právo navrhnúť vo farnosti 
Liptovské Revúce maximálne 3 členov hospodárskej rady na biely lístok a 4 členov pastoračnej rady na žltý lístok. 
Vyplnené lístky je potrebné vhodiť do pripravenej označenej krabice, ktorá bude umiestnená na stolíku v zadnej časti 
kostola a to do budúcej nedele 04.12.2022. V nedeľu 11.12.2022 bude farnosť oboznámená s výsledkami volieb 
formou oznamu počas svätých omší. 
o Hospodárska rada farnosti, je pomocným a poradným orgánom farára, alebo farského administrátora. Radí a pomáha 

mu v správe majetkov a v ekonomických záležitostiach týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom svojich názorov, 
skúseností a odborných rád tak, aby majetok farnosti bol spravovaný šetrne, obozretne a spoľahlivo. 

o Farská pastoračná rada je poradným zborom farára alebo farského administrátora. Jej cieľom je podporovať 
evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti. Pastoračná rada sa nezaoberá materiálnym a technickým 
zabezpečením farnosti, ale výlučne pastoračnými záležitosťami. Je zameraná na liturgiu, modlitbu, predsviatostnú 
prípravu, katechézu, evanjelizáciu, manželstvo a rodinu, mládež, starostlivosť o chorých a starých, charitatívnu činnosť. 
Modlí sa, spoznáva potreby farnosti, zamýšľa sa nad najvhodnejšími postupmi, radí kňazovi a spolupracuje s ním, 
oživuje farnosť a vnáša do jej života apoštolský zápal so zámerom, aby farnosť bola živým spoločenstvom majúcim jedno 
srdce a jednu dušu. Pastoračná rada sa skladá z úradných, menovaných, volených členov. Viac info na web stránke. 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 
28. 11. 
PONDELOK 

PONDELOK PO 1. ADVENTNEJ NEDELI 17:00 † JAROSLAV A JOLANA A CYRIL A JOLANA 

29. 11. 
UTOROK 

UTOROK  PO 1. ADVENTNEJ NEDELI 17:00 † JOZEF KUTAJ A RODIČIA 

30. 11. 
STREDA SV. ONDREJA, APOŠTOLA, SVIATOK   6:30 † RUDOLF A FILOMÉNA A ONDREJ A MAGDALÉNA 

A ST. RODIČIA 
1. 12. 
ŠTVRTOK ŠTVRTOK  PO 1. ADVENTNEJ NEDELI 17:00 † ONDREJ A BRIGITA A DUŠAN A MARTA 

2. 12. 
PIATOK 

PIATOK PO 1. ADVENTNEJ NEDELI   
SV. OMŠA ZA ÚČASTÍ DETÍ 
PRVÝ PIATOK V MESIACI 

17:00 † ROMAN SAKÁČ 

3. 12. 
SOBOTA 

SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, KŇAZA, 
SPOMIENKA  

PRVÁ SOBOTA V MESIACI 
7:30 † ONDREJ JOZEFÍNA VLADIMÍR A PAVLÍNA ŠTEFAN 

A KAROL 

4. 12. 
NEDEĽA DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

8:00 ZA POŽEHNANIE PRE ROD. KUTAJ A CHYLA 

10:30 ZA VERIACICH FARNOSTI 


