
P R E D A J N Á                                     04.03.2018 

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 

NEDEĽA      ŠTVRTÁ PÔSTNA - NEDEĽA RADOSTI - LAETARE 

ÚMYSLY 

Nedeľa 4.3. 9
45 

Za Ružencové Bratstvo 

Pondelok 5.3. 17
00

 Za † Štefániu a syna Dušana 

Streda 7.3. 13
00

 Pohrebná sv. omša za † Margitu Karamanovú 

Štvrtok 8.3. 17
00

 Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu 

Piatok 9.3. 17
00 

Na úmysel rodiny 

Sobota 10.3. 17
00 

Za † Gizelu a Jána Franeka a brata Jána 

Nedeľa 11.3. 9
45 

Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude v kostole pobožnosť Krížovej cesty. 

 Vo štvrtok pol hodiny pred sv. omšou sa pomodlime Sedembolestný 

ruženec a po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 

 V stredu pre dospelých a v piatok pre deti a mládež sa pol hodiny pred 

sv. omšou modlíme Krížovú cestu.  

 Oznamujeme, že Prvé sv. prijímanie v našej farnosti bude v nedeľu 20. 

mája, preto na budúcu nedeľu 11. marca popoludní o 16:00 hod. bude vo 

farskej klubovni stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí.  

 Katolícke noviny v čísle 9 vysvetľujú duchovný rozmer evanjeliovej state 

o stretnutí Ježiša so Samaritánkou; rozprávajú sa s kardinálom 

Gerhardom Ludwigom Müllerom; predstavujú tohtoročných laureátov 

Ceny Fra Angelica. 

 Vzadu na stolíku sú vyložené žiadosti o darovaní 2 % z dane na podporu 
charity. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka.  

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petrikovej. Ďakujeme 

všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu  

a Božie požehnanie počas celého pôstneho týždňa.



 

J A S E N I E                                           04.03.2018 

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu 

LITURGICKÝ KALENDÁR 

NEDEĽA      ŠTVRTÁ PÔSTNA - NEDEĽA RADOSTI - LAETARE 

ÚMYSLY 
 

4.3. 

 

Nedeľa 
8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  Antona Živčáka 1. výr.  a rodinu Jána Šagáta 

6.3. Utorok 16:00 Za  Jozefa Švába 2. výr. a syna Miroslava 

7.3. Streda 16:00 Za  Táňu 

8.3. Štvrtok 16:00 Za  Alenu Budovú 

9.3. Piatok 16:00 Za duše v očistci 

10.3. Sobota 7:30 Aid. 
 

11.3. 

 

Nedeľa 
8:30 Za  Jaroslava a Máriu Pauliakových 

11:00 Za  Martu Kubančekovú a manžela Jozefa 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude v kostole pobožnosť Krížovej cesty. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol 

hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a po sv. omši 

bude poklona k Oltárnej sviatosti. 

 V stredu pre dospelých a v piatok pre deti a mládež sa pol hodiny pred 

sv. omšou modlíme Krížovú cestu.  

 Oznamujeme, že Prvé sv. prijímanie v našej farnosti bude v nedeľu 20. 

mája, preto na budúcu nedeľu 11. marca popoludní o 16:00 hod. bude vo 

farskej klubovni stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí.  

 Katolícke noviny v čísle 9 vysvetľujú duchovný rozmer evanjeliovej state 

o stretnutí Ježiša so Samaritánkou; rozprávajú sa s kardinálom 

Gerhardom Ludwigom Müllerom; predstavujú tohtoročných laureátov 

Ceny Fra Angelica. 

 Vzadu na stolíku sú vyložené žiadosti o darovaní 2 % z dane na podporu 
charity. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka.  

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlirovej. 

Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.  

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu  

a Božie požehnanie počas celého pôstneho týždňa. 


