
Farské oznamy 
3. Veľkonočná Nedeľa 

(08.05.2011) 
P R E D A J N Á 

 
 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
 

STREDA:  Spomienka:  Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice z Košíc 
PIATOK:  Spomienka:   Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej 
SOBOTA:   Sviatok:        Sv. Mateja, Apoštola 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 08.05.2011 
700 

 
945 

Poďakovanie za dožitých 60 rokov života a za zdravie 
pre Blanku 
 
Za farníkov 

Pondelok 09.05.2011 1830 na úmysel SAC 
Utorok 10.05.2011 1830 † Anton a Brigita Michalčikovci 
Streda 11.05.2011 1830 Za uzdravenia Patrika a potrebne milosti  
Štvrtok 12.05.2011 1830 na úmysel SAC 
Piatok 13.05.2011 1830 na úmysel SAC 
Sobota 14.05.2011 1700 Fatimská slávnosť na Kalvárii 

Nedeľa 15.05.2011 
700 

 
945 

na úmysel SAC 
 
Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Beží mesiac máj. S týmto mesiacom sú spojené Mariánske pobožnosti, ktoré sa budeme modliť 
takto: v týždni sa pobožnosť budeme modliť hneď po sv. omši a v nedeľu v rámci popoludňajšej 
pobožnosti. V pondelok v rámci Večeradla, štvrtok bude táto pobožnosť v rámci poklony 
k sviatosti Oltárnej. 
  V sakristii sú obrazy s osobným venovaním z príležitosti blahorečenia Jána Pavla II. Kto by ešte 
chcel takéto obrazy, sú vyložené na stolíku pod chórom.  
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod.  
 Nové číslo Katolíckych Novín nám prináša: reláciu s Blahorečenia Jána Pavla II, a budete 
loviť ľudí- pozastavenie sa nad životom 12 apoštolov.     
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Zajtrajším dňom začíname týždeň modlitieb o duchovné povolania. Preto sa budeme od zajtra 
počas celého týždňa na konci sv. Omši modliť o povolania. Prosíme, aby Ste na ten úmysel 
pamätali aj v súkromných modlitbách. 
 V Najbližšiu sobotu 14 mája budeme prežívať na našej Kalvárii prvú Fatimskú slávnosť 
v tomto roku. Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 17 hodine. Spolu s figúrkou Panny Márie a so 
zažatými sviecami pôjdeme hore na sv. Omšu. Všetkých srdečne pozývame. Omša ráno ne bude. 
 Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár v Spišskom Podhradí.  
 O upratovanie kostola sa postará druhá skupina ruže slečny  Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol. 

Ján Pavol II: „ Nebojte sa! – povedal Kristus apoštolom a ženám po svojom Zmŕtvychvstaní. 
Zo sv. Písma vieme, že pri nich Mária nebola. Nebála sa, keďže bola silná vo viere.“ 

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



Farské oznamy 
3. Veľkonočná Nedeľa 

(08.05.2011) 
J A S E N I E 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
 

STREDA:  Spomienka:  Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice z Košíc 
PIATOK:  Spomienka:   Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej 
SOBOTA:   Sviatok:        Sv. Mateja, Apoštola 

ÚMYSLY: 

 
8.5. 

 
Nedeľa 

8:30 Za  Gabrielu, Rudolfa a Annu 

11:00 Za  Alžbetu Hruškovú 1 výr. 

10.5. Utorok 17:00 Za  Alicu, Rudolfa a Jána  

 11.5. Streda 17:00 Za  Jána Nútera a rodičov 

12.5. Štvrtok 17:00 Za  Paulínu Zelenčíkovú a manžela 

13.5. Piatok 17:00 Za  manžela Františka v nedožitých 75 rokov 

14.5. Sobota 17:00 Fatimská slávnosť na Kalvárii 
 
 
 

15.5.  
 
Nedeľa 

  8:30 
11:00 

Za  Máriu a Izidora Turčanových 

Za  Martu Bečkovú v nedožitých 95 rokov  
         a Emíliu Koscovú v nedožitých 88 rokov 

OZNAMY: 
 Beží mesiac máj. S týmto mesiacom sú spojené Mariánske pobožnosti, ktoré sa budeme modliť takto: 
v týždni sa pobožnosť budeme modliť hneď po sv. omši a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti. 
V utorok v rámci Večeradla, štvrtok bude táto pobožnosť v rámci poklony k sviatosti Oltárnej. 
 V strede kostola sú vyložené na stolíku obrazy – pamiatky  z príležitosti blahorečenia Jána Pavla II.  
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod.  
 Nové číslo Katolíckych Novín nám prináša: reláciu s Blahorečenia Jána Pavla II, a budete loviť ľudí- 
pozastavenie sa nad životom 12 apoštolov.     
 V utorok  hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Zajtrajším dňom začíname týždeň modlitieb o duchovné povolania. Preto sa budeme od zajtra počas 
celého týždňa na konci sv. Omši modliť o povolania. Prosíme, aby Ste na ten úmysel pamätali aj 
v súkromných modlitbách. 
 V Najbližšiu sobotu 14 mája budeme prežívať na našej Kalvárii prvú Fatimskú slávnosť v tomto roku. 
Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 17 hodine. Spolu s figúrkou Panny Márie a so zažatými sviecami 
pôjdeme hore na sv. Omšu. Všetkých srdečne pozývame.  
 Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár v Spišskom Podhradí.  
 Prosíme rodičov našich prvoprijímajúcich detí, aby nezabudli, že sa už každú sobotu o 14 hod. 
pripravujeme spievaním piesní na našu slávnosť.. 

Ján Pavol II: „ Nebojte sa! – povedal Kristus apoštolom a ženám po svojom Zmŕtvychvstaní. Zo sv. 
Písma vieme, že pri nich Mária nebola. Nebála sa, keďže bola silná vo viere.“ 

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


