
Farské oznamy 
2. adventná nedeľa 

(04.12.2011) 
P R E D A J N Á 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
UTOROK:   Spomienka:   Sv. Mikuláša, biskupa 
STREDA:   Spomienka:   Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
ŠTVRTOK:   SLÁVNOSŤ:  NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE 

 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 04.12.201 
700 

 
945 

Za farníkov  
 
Za Ružencové Bratstvo 

Pondelok 05.12.2011 1730 † rodičov Petra a Albinu Mistrikových 

Utorok 06.12.2011 630 † za spásu duše Zuzany, Ondreja a Emila Potančok 
(rorátka) 

Streda 07.12.2011 1730 † rodina Morová  
Štvrtok 08.12.2011 1730 Za farníkov 
Piatok 09.12.2011 630 † Štefan Michalčík a rodičia  (rorátka) 
Sobota 10.12.2011 800 † Štefan Stieranka 

Nedeľa 11.12.2011
700 

 
945 

† Štefan Stieranka 
  
Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod., zajtra hodinu pred sv. omšou Večeradlo. 
 Vo štvrtok 8. decembra budeme v liturgii Cirkvi prežívať slávnosť Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie. Je to prikázaný sviatok, máme teda povinnosť účasti na sv. omši. Sv. omša bude 
v tento deň o 17:30 hod. Z tohto dôvodu budú v tomto týždni roráty v utorok a piatok. 
 V Katolíckych novinách nitriansky biskup Mons. Viliam Judák sa venuje zmene zmýšľania človeka 
v súvislosti so sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie. 
 Vzadu v kostole sú návratky na koledu, ktoré si môžete vziať. Prosíme, aby ste ich odovzdali v 
sakristii do nedele 18. decembra. Chceme zapojiť do koledníckej akcie aj deti, preto bude tohto 
ročná koleda vyzerať ako minulý rok. Deti pri každom dome zaspievajú koledu a prednesú 
niekoľko vianočných vinšov. Potom kňaz posvätí domácnosť. Želáme si, aby kňaz v krátkom čase 
navštívil čo najviac domácností, takže sa v rodine nebudeme dlho zdržiavať. Pozývame Všetkých 
farníkov, aj tých čo každý rok svoje domy nesvätia, aby prijali požehnanie Božieho Dieťaťa. 
Pozývame deti a mládež, ktorí majú záujem koledovať, aby prišli na stretnutie do farskej klubovne v 
sobotu 10. decembra o 14:15 hod.  
 Tiež v sobotu 10. decembra o 15:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame deti 
a mládež. 
 Minulú nedeľu bola zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 181 € 66 centov. Z čoho v Predajnej: 68 €, 
80 centov a v Jasení 112 € 86 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará druhá skupina ruže p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol.  
 

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



Farské oznamy 
2. adventná nedeľa 

(04.12.2011) 
J A S E N I E 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
UTOROK:   Spomienka:   Sv. Mikuláša, biskupa 
STREDA:   Spomienka:   Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
ŠTVRTOK:   SLÁVNOSŤ:  NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE 
 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 04.12.2011 
700 

 
1100 

Za Ružencové Bratstvo  
 
Za  Pavla Štrbu 4. výročie

Utorok 06.12.2011 1630 † Anna Kordiková a manžel Matej 
Streda 07.12.2011 630 Aid. (rorátka) 
Štvrtok 08.12.2011 1730 † Andrej a Mária Marvikoví 
Piatok 09.12.2011 630 † Mária, Ondrej Jamriška a vnuk Vladimír (rorátka)

Sobota 10.12.2011 900 † Ján Mikloško 

Nedeľa 11.12.2011 
700 

 
1100 

† Ľadislav, Irena, Dezider Piliaroví   
  
† Miroslav Švab (25. výr.) 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod., v utorok pred sv. omšou Večeradlo. 
 Vo štvrtok 8. decembra budeme v liturgii Cirkvi prežívať slávnosť Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok, máme teda povinnosť účasti na sv. omši. Sv. 
omša bude v tento deň o hodinu neskôr ako obyčajne, čiže o 17:30 hod. 
 V Katolíckych novinách nitriansky biskup Mons. Viliam Judák sa venuje zmene zmýšľania 
človeka v súvislosti so sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie. 
 Vzadu v kostole sú návratky na koledu, ktoré si môžete vziať. Prosíme, aby ste ich odovzdali 
v sakristii do nedele 18. decembra. Chceme zapojiť do koledníckej akcie aj deti, preto 
bude tohto ročná koleda vyzerať ako minulý rok. Deti pri každom dome zaspievajú koledu 
a prednesú niekoľko vianočných vinšov. Potom kňaz posvätí domácnosť. Želáme si, aby 
kňaz v krátkom čase navštívil čo najviac domácností, takže sa v rodine nebudeme dlho 
zdržiavať. Pozývame Všetkých farníkov, aj tých čo každý rok svoje domy nesvätia, aby prijali 
požehnanie Božieho Dieťaťa. Pozývame deti a mládež, ktorí majú záujem koledovať, aby na 
budúcu nedeľu 11. decembra zostali po sv. omši v kostole. 
 Minulú nedeľu bola zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 181 € 66 centov. Z čoho v Predajnej: 
68 €, 80 centov a v Jasení 112 € 86 centov; na kostol obetovala bohuznáma osoba 20,- €. 
Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 Chceme vyjadriť vďačnosť a poďakovanie dobrodincom za opravu elektriky v kostole. Bude 
za nich odslúžená sv. omša. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža 2. p. Šarinovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol.   
 

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


