
Farské oznamy 
29. nedeľa cez rok 

(17.10.2010) 
P R E D A J N Á 

 

PONDELOK: Sviatok: sv. Lukáša, Evanjelistu 
 

 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 17.10.2010 
700 

 
945 

† otca Daniela (nedož. 100 rokov) a manželku Annu 
  
Za farníkov 

Pondelok 1810.2010 1800 za obrátenie rodiny 
Utorok 19.10.2010 1800 za chorú Teréziu a Luciu 
Streda 20.10.2010 1800 †  rodičov: Michala a Máriu Haviarových 
Štvrtok 21.10.2010 1800 † Helena Sawicka mama nášho spolužiaka  
Piatok 22.10.2010 1800 aid  
Sobota 23.10.2010 800 za obrátenie Jožka Popaďáka, rodinu Popaďákovú a Šandorovú 

Nedeľa 24.10.2010 
700 

 
945 

na umysel 
  
Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Dnešná zbierka bola na misie. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 V Katolických novinách si môžeme nájsť: o synode pre Blízky Východ alebo každý 
z nás nosí v sebe kúsok bezbožnosti zastavenie sa nad desatoro.   
 Každý deň pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme Ruženec. V stredu a v piatok ho 
vedú deti a mládež. Príďme sa ho pomodliť aj s našimi deťmi. 
 V nedeľu 21. novembra na slávnosť Krista Kráľa, organizujeme púť do Hronského 
Beňadiku. Odchod autobusu bude o hod. 830 z námestia, vrátime sa neskorým 
popoludním. Záujemcov prosíme, aby sa prihlásili v sakristii  najneskôr do 5 
novembra, kvôli objednávke autobusu. Cena púte bude vo výške okolo 8 €,- 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 Dnes o 15.00 hodine v kostole bude projekcia filmov s Kolumbii a fotiek, bude 
si možno tak isto zakúpiť: ruženec, krížik, pohľadnice, kľúčenku... peniaze 
s týchto veci budú obetovane na detskí domov v Kolumbii „Casa Hogar“ . 
 V sakristii si môžeme objednať na cely rok časopis „Posol“, je to mesačník 
slovenských katolíkov, predplatene na cely rok 6,60 eur, objednať si ho môžeme do 
konca októbra.      
 O upratovanie kostola sa postará druhá skupina ruže p. Rybárovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol.  

 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 

a Božie požehnanie počas celého týždňa. 
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J A S E N I E 
 

PONDELOK: Sviatok: sv. Lukáša, Evanjelistu 
 

OZNAMY: 
 Dnešná zbierka bola na misie. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 V Katolických novinách si môžeme nájsť: o synode pre Blízky Východ alebo každý 
z nás nosí v sebe kúsok bezbožnosti zastavenie sa nad desatoro.   
 Každý deň pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme Ruženec. V stredu a v piatok ho 
vedú deti a mládež. Príďme sa ho pomodliť aj s našimi deťmi. 
 V nedeľu 21. novembra na slávnosť Krista Kráľa, organizujeme púť do Hronského 
Beňadiku. Odchod autobusu bude o hod. 830 z námestia, vrátime sa neskorým 
popoludním. Záujemcov prosíme, aby sa prihlásili v sakristii  najneskôr do 5 
novembra, kvôli objednávke autobusu. Cena púte bude vo výške okolo 8 €,- 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 Dnes o 13.30 hodine v kostole bude projekcia filmov s Kolumbii a fotiek, bude 
si možno tak isto zakúpiť: ruženec, krížik, pohľadnice, kľúčenku... peniaze 
s týchto veci budú obetovane na detskí domov v Kolumbii „Casa Hogar“ . 

 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 

 a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


