
Farské oznamy 
32. nedeľa cez rok 

(06.11.2011) 
P R E D A J N Á 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
 

STREDA:    Sviatok:    Výročie posviacky Lateránskej baziliky 
ŠTVRTOK:   Spomienka:   Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 
PIATOK:    Spomienka:  Sv. Martina z Tours, biskupa 
SOBOTA:   Spomienka:   Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka 

 
 

ÚMYSLY: 
 

Nedeľa 06.11.2011 
700 

 
945 

Za farníkov 
 
Za Ružencové Bratstvo 

Pondelok 07.11.2011 1800 Aid. 
Utorok 08.11.2011 1800 † Jozef, Ján, Mária a Štefan Badioví 

Streda 09.11.2011 1800 Poďakovanie za prežitých 60. rokov  
a o pomoc Božiu pre syna Pavla 

Štvrtok 10.11.2011 1800 Za uzdravenie a pomoc Božiu pre Máriu 
Piatok 11.11.2011 1800 † Jozef Kralik a rodičiov 
Sobota 12.11.2011 800 Aid. 

Nedeľa 13.11.2011 
700 

 
945 

Aid. 
 
Za farníkov 

 



 

OZNAMY: 
 Dnešná popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod 
 V Katolíckych novinách sa môžeme dočítať o diele jezuitov, ktorí na 
Slovensku budovali školy a národné sebavedomie a taktiež pre 
mladých téma úsmevu a smiechu, ktorý sa dnes javí takmer ako 
nedostatkový tovar. 
 Do utorka môžeme ešte našimi modlitbami a svätým prijímaním 
vyprosiť úplné odpustky pre duše v očistci. Preto, ako to bolo v 
uplynulom týždni, po sv. omši sa spoločne modlíme pri kríži na 
cintoríne. Dnes to bude po popoludňajšej pobožnosti. 
 Chceme obnoviť detsko-mládežnický spevokol pri farskom kostole. 
Preto pozývame všetky deti a mládež do farskej klubovne na stretnutie 
v sobotu 12. novembra o 1500 hod., ktorí chcú hrať a spievať Pánu 
Bohu na detských sv. omšiach.  
 Na budúcu nedeľu 13. novembra o 1400 hod. pozývame na stretnutie 
do farskej klubovne všetkých miništrantov teda tých, ktorí miništrujú, 
miništrovali a prestali, a zvlášť pozývame nových záujemcov, ktorí by 
chceli slúžiť pri oltári. 
 Tiež na budúcu nedeľu 13. novembra bude o 1530 hod. vo farskej 
klubovni stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. Drahí bratia a sestry, ako už 
všetci viete môj predchodca pán farár Peter, začal s výstavbou novej 
kotolne a so zmenou kúrenia pre faru. Projekt bol vypočítaný na 
12 000 €, a na realizáciu projektu sme potrebovali 4 000 €.  Doposiaľ 
sme vyzbierali sumu: 3 200 €, za ktorú sme Vám veľmi vďační. 
Nakúpili sme už ponad 4. tóny peliet na kúrenie za sumu ponad 950 €. 
Práce firmy sa pri inštalácií pece troška predlžili ale už sa to chýli ku 
koncu. Tento týždeň vraj majú spustiť pec. Prosíme Vás o Vašu 
žičlivosť a pomoc počas budúco týždňovej Farskej zbierky, aby sme 
mohli tento projekt uzavrieť. Už dnes Vám zo srdca ďakujeme.  
 O upratovanie kostola sa postará druhá skupina z ruže p. Mistríkovej. 
Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 

a Božie požehnanie počas celého týždňa. 
 



 

Farské oznamy 
32. nedeľa cez rok 

 (06.11.2011) 
J A S E N I E 

 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

 

STREDA:    Sviatok:    Výročie posviacky Lateránskej baziliky 
ŠTVRTOK:   Spomienka:   Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 
PIATOK:    Spomienka:  Sv. Martina z Tours, biskupa 
SOBOTA:   Spomienka:   Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka 
 

ÚMYSLY: 
 

6.11 

 

Nedeľa 

8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Annu a Štefana Barančokových 

7.11 Pondelok 16:30 Za  Jána Malčeka  
8.11 Utorok 16:30 Za  rodičov Martu a Benedika 
9.11 Streda 16:30 Aid. 

10.11 Štvrtok 16:30 Za  Štefana Murína a rodičov 
11.11 Piatok 16:30 Za  Martina a rodičov Demeterových 
12.11 Sobota 9:00 Za  Martina Kučeru a manželku Martu 

 

13.11 

 

Nedeľa 

8:30 Za  Janku Peťkovú 20. výr. a otca Jána 
11:00 Za  Emila Kordíka a rodičov 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OZNAMY: 
 Dnešná popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod 
 V Katolíckych novinách sa môžeme dočítať o diele jezuitov, ktorí na 
Slovensku budovali školy a národné sebavedomie a taktiež pre 
mladých téma úsmevu a smiechu, ktorý sa dnes javí takmer ako 
nedostatkový tovar. 
 Do utorka môžeme ešte našimi modlitbami a svätým prijímaním 
vyprosiť úplné odpustky pre duše v očistci. Preto, ako to bolo v 
uplynulom týždni, po sv. omši sa spoločne modlíme pri kríži na 
cintoríne. 
 V sobotu 12. novembra po sv. omši o 900 hod. pozývame na 
stretnutie všetkých miništrantov teda tých, ktorí miništrujú, 
miništrovali a prestali, a zvlášť pozývame nových záujemcov, ktorí by 
chceli slúžiť pri oltári. 
 Na budúcu nedeľu 13. novembra bude o 1530 hod. vo farskej 
klubovni stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi.  
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. Drahí bratia a sestry, ako už 
všetci viete môj predchodca pán farár Peter, začal s výstavbou novej 
kotolne a so zmenou kúrenia pre faru. Projekt bol vypočítaný na 
12 000 €, a na realizáciu projektu sme potrebovali 4 000 €.  Doposiaľ 
sme vyzbierali sumu: 3 200 €, za ktorú sme Vám veľmi vďační. 
Nakúpili sme už ponad 4. tóny peliet na kúrenie za sumu ponad 950 €. 
Práce firmy sa pri inštalácií pece troška predlžili ale už sa to chýli ku 
koncu. Tento týždeň vraj majú spustiť pec. Prosíme Vás o Vašu 
žičlivosť a pomoc počas budúco týždňovej Farskej zbierky, aby sme 
mohli tento projekt uzavrieť. Už dnes Vám zo srdca ďakujeme. 
 O upratovanie kostola sa postará 5. ruža pani Mikloškovej. Ďakujeme 
za upratanie včera. 

 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu  

a Božie požehnanie počas celého týždňa. 
 


