
Farské oznamy 
2. nedeľa cez rok 

(16.01.2011) 
P R E D A J N Á 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK:            Spomienka:    Sv. Antona, opáta 
PIATOK:         Sviatok:   Sv. Vincenta Pallottiho 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 16.01.2011 
700 

 

945 

† Dušana a Andreja Fortiakových 
 

Za farníkov 
Pondelok 17.01.2011 1800 na umysel 
Utorok 18.01.2011 1800 † Annu Šimkovú 
Streda 19.01.2011 1800  
Štvrtok 20.01.2011 1800 † Miroslava Slamku  
Piatok 21.01.2011 1800 za Pallotínov pôsobiacich na Slovensku a v Čechách 
Sobota 22.01.2011 800 † Jozefa Žabku  

Nedeľa 23.01.2011 
700 

 

945 

† rehoľnú sestru Máriu Xavériu a brata Jozefa 
  

Za farníkov 
OZNAMY: 

 Dnes bola farská zbierka.. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod. a zajtra hodinu pred sv. omšou 
bude Večeradlo, v stredu modlitebné stretnutie a vo štvrtok poklona. 
 Vo piatok, budeme prežívať sviatok sv. Vincenta Pallottiho. Pre nás pallotínov, je 
tento sviatok, slávnosťou nášho hlavného patróna. Sv. Vincent je totiž našim 
zakladateľom, čiže aj ochrancom a patrónom.  V piatok budú po sv. Omši vešpery 
o našom svätcovi. Všetkých srdečne pozývame, prežite náš sviatok spolu s nami na 
spoločnej Eucharistii a modlitbe.  
 V Katolíckych novinách si môžeme nájsť: vysvetlenie Božieho prikázania o úcte 
k rodičom alebo o tom, že manželstvo má v každom veku svoje osobitné čaro.   
 Pod chórusom sú vyložené  misijné kalendáre na rok 2011. Cena jedného je 1,50€. 
 Na budúcu nedeľu bude o 16 hod. ďalšie stretnutie spoločenstiev rodín.  
 O upratovanie kostola sa postará druhá skupina ruže slečny Lányovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 
a Božie požehnanie počas celého týždňa. 

Farské oznamy 
2. nedeľa cez rok 

(16.01.2011) 
 

J A S E N I E 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
 

PONDELOK:            Spomienka:    Sv. Antona, opáta 
PIATOK:         Sviatok:   Sv. Vincenta Pallottiho 

 
 

 

16.1.  

 

Nedeľa 

8:30 Za  Annu Barbierikovú 1. výr. 

11:00 Za  Erika Hôrčika 

18.1. Utorok  16:30  

19.1. Streda 16:30   

 20.1. Štvrtok 16:30 Za  Karola Gottharda (1. výr) 

  21.1. Piatok 16:30 Za  Jána  a Máriu Hôrčikových a zaťa Jána             

22.1. Sobota 9:00 Za  Cyrila  a Martu Rochockých a rodičov 

 

23.1. 

 

Nedeľa 

8:30 Za  Františka, rodičov a Štefana 

11:00  

               OZNAMY: 
 Dnes bola farská zbierka.. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod., v utorok bude  hodinu pred sv. 
omšou Večeradlo, v stredu modlitebné stretnutie a vo štvrtok poklona.  
 Vo piatok, budeme prežívať sviatok sv. Vincenta Pallottiho. Pre nás pallotínov, je 
tento sviatok, slávnosťou nášho hlavného patróna. Sv. Vincent je totiž našim 
zakladateľom, čiže aj ochrancom a patrónom.  V piatok budú po sv. Omši vešpery 
o našom svätcovi. Všetkých srdečne pozývame, prežite náš sviatok spolu s nami na 
spoločnej Eucharistii a modlitbe.  
 V Katolíckych novinách si môžeme nájsť: vysvetlenie Božieho prikázania o úcte 
k rodičom alebo o tom, že manželstvo má v každom veku svoje osobitné čaro.   
 Pod chórusom sú vyložené  misijné kalendáre na rok 2011. Cena jedného je 1,50€. 
 Na budúcu nedeľu bude o 16 hod. ďalšie stretnutie spoločenstiev rodín.  
 O upratovanie sa  postará ruža číslo 2, pani Šarinovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí nám upratali v tento víkend.  

 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 

 a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


